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2. RAPPORTERING PÅ STRATEGIEN – HELSE VEST 

 

2.1 Prioritert område 1: Forebygging digitale sikkerhet 
Spørsmål: Tilbakemelding: 
I hvilken grad er det etablert en systematisk tilnærming til 
håndtering av risiko, for å unngå uønskede digitale 
hendelser i sektoren? 

I Helse Vest er det i stor grad en systematisk tilnærming til håndtering av 
risiko for å unngå uønskede digitale hendelser i IKT-infrastruktur og IKT-
systemer. Dette består blant annet av risikovurderinger, sikkerhetstiltak 
basert på god praksis, regelmessig sikkerhetstesting og 
sikkerhetsskanning. Videre har vi ved avvik og hendelser oppfølging av 
rotårsaker og læringspunkter fra disse.  

I hvilken grad har sektoren tatt i bruk anerkjente 
rammeverk, standarder og/eller styringssystemer for økt 
digital sikkerhet? 

Helse Vest har et felles regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet og personvern som er basert på Normen for 
informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgssektoren 
(Normen).  
 
Det pågår en gap-analyse mot NSM sine grunnprinsipper for 
informasjonssikkerhet med henblikk på å lukke eventuelle gap. 

I hvilken grad har sektoren benyttet veiledningsmateriell 
utarbeidet av sentrale myndigheter (f.eks. NSM, Digdir, 
DSB, Datatilsynet m.fl.) i arbeidet med implementering av 
strategien? Hvilket veiledningsmateriell er benyttet? 

Se over. Vi benytter i vesentlig grad veiledningsarbeid knyttet til Normen, 
NSM sine grunnprinsipper for informasjonssikkerhet samt CSA (Cloud 
Security Alliance) sine anbefalinger om skytjenester. Vi benytter også 
DSB sitt veiledningsmateriell for øvelser. Vi bruker også Datatilsynet sin 
informasjon og veiledning blant annet rundt varsling og håndtering av 
avvik. 

I hvilken grad er det lagt til rette for informasjonsdeling om 
trusler, sårbarheter, hendelser og effektive tiltak i sektoren? 

Helse Vest har godt samarbeid med HelseCERT og gjensidig 
informasjonsutveksling dit. Helse Vest har også godt samarbeid og 
samordning med de andre helseregionene rundt hendelser og 
sårbarheter. Helse Vest er også tilkoblet VDI driftet av NCSC.  
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Hvilke samarbeidsarenaer er etablert i sektoren for å øke 
samhandling om digital sikkerhet, herunder også med 
relevante private aktører? 

Se punktet over. I tillegg har Helse Vest et regionalt IKT-sikkerhetsutvalg 
bestående av IKT-sikkerhetslederne i de ulike foretakene og Helse Vest 
IKT AS. Utvalget er ledet av Helse Vest RHF. 

Hvordan følger departementet opp underlagte 
virksomheter i at de 10 anbefalte tiltakene for å øke 
virksomheters egenevne til å beskytte seg mot og håndtere 
uønskede digitale hendelser blir fulgt opp i sektoren? 

 

2.2 Prioritert område 2: Digital sikkerhet i kritiske samfunnsfunksjoner 
Rapportering på dette området anses delvis ivaretatt i NSMs årlige undersøkelse av sikkerhetstilstanden og kartlegging av 
grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF). Rapporteringen er derfor avgrenset til følgende spørsmål: 
Spørsmål: Tilbakemelding: 
Er det etablert en sektoroversikt over kritisk digital 
infrastruktur? 

Helse Vest har gjort en kartlegging av potensielt skjermingsverdig 
infrastruktur og rapportert inn til HOD.  

Tar oversikten høyde for gjensidige avhengigheter (digitale 
verdikjeder)? 

Jfr. punktet over. 

Hvilke tiltak er tatt i bruk for å sikre digitale verdikjeder 
(redusere sårbarhet)? 

Avventer svar fra HOD.  

Gjennomføres det regelmessige øvelser innenfor digital 
sikkerhet i sektoren, og i så fall i hvilket omfang? 

Det gjennomføres jevnlig slike øvelser i sektoren hvor Helse Vest IKT har 
deltatt. Helse Vest IKT gjennomførte eller deltok i til sammen sju øvelser 
gjennom 2020. Tre av disse var i regi av HelseCERT, og således nasjonale. 
I disse øvelsene omhandler scenario alltid en form for 
sikkerhetshendelse. Neste gang det øves med HelseCERT skal også 
helseforetakene delta, da det ikke har vært gjort til nå. Det har vært 
gjennomført en øvelse innenfor digital sikkerhet i 2020 hvor 
helseforetakene, Helse Vest RHF og Helse Vest IKT deltok.  

I hvilken grad involveres relevante private aktører i 
øvelsene? 

Det har ikke vært gjort. 

2.3 Prioritert område 3: Kompetanse 
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Det er utarbeidet en egen delstrategi for økt digital sikkerhetskompetanse. Tiltakene som følger av den delstrategien skal også 
rapporteres på av ansvarlige departementer på samme måte som for de øvrige tiltakene. I tillegg følger noen mer generelle spørsmål 
under. 
Spørsmål: Tilbakemelding: 
I hvilken grad deltar virksomhetene i sektoren i Nasjonal 
sikkerhetsmåned? 

Helse Vest deltok i Nasjonal sikkerhetsmåned sist i 2019.  

Hvordan vurderer departementet effekten av Nasjonal 
sikkerhetsmåned i sektoren? 

 

2.4 Prioritert område 4: Avdekke og håndtere digitale angrep 
Spørsmål: Tilbakemelding: 
I hvilken grad er det lagt til rette for informasjonsdeling og 
erfaringsdeling mellom relevante aktører i sektoren for å 
avdekke og håndtere digitale angrep? 

Helse Vest har godt samarbeid med HelseCERT og gjensidig 
informasjonsutveksling dit. Helse Vest har også godt samarbeid og 
samordning med de andre helseregionene rundt hendelser og 
sårbarheter. Helse Vest er også tilkoblet VDI driftet av NCSC. 

I hvilken grad benyttes Rammeverk for håndtering av IKT-
sikkerhetshendelser i sektoren? 

Helse Vest etterlever i vesentlig grad prinsippene som gjelder for 
virksomheter fra rammeverket. 

Er det etablert et responsmiljø i sektoren? (Kort beskrivelse 
av innretning, myndighetsforankring og hvilke virksomheter 
som er inkludert/ikke inkludert). 
 Har departementet foretatt en vurdering av behovet for 
et responsmiljø for sektoren, utover etablering på et 
minimumsnivå? 

HelseCERT er sektorens responsmiljø. Det er også samarbeid med andre 
CERT-miljøer – i det vesentlige NorCERT. Alt det vesentlige går via 
HelseCERT.  
 
Helse Vest ønsker å utvide samarbeidet med HelseCERT for å dekke flere 
behov knyttet til SOC-tjenester (Security Operations Centre).  

Hvilke vurderinger har departementet gjort om videre 
arbeid med sektorvist responsmiljø? (hva planlegger 
sektoren med av eventuell videreutvikling?) 

 

2.5 Prioritert område 5: Bekjempe data- og IKT-relatert kriminalitet 
Rapportering på dette området vil primært bli gjort i forbindelse med JDs interne rapportering. Rapporteringen er derfor avgrenset til 
følgende spørsmål: 
Spørsmål: Tilbakemelding: 
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I hvilken grad samarbeider sektoren med andre sektorer for 
å bidra til bekjempelse av kriminalitet i det digitale rom 
eller med digitale virkemidler, for eksempel i politiråd eller 
andre tverrsektorielle samarbeidsorgan? 

Bidrag i dette arbeidet går i det vesentlige via HelseCERT og NCSC via 
VDI. HelseCERT har godt samarbeid med nasjonale og internasjonale 
miljøer knyttet til kriminalitetsbekjemping. Her har virksomheter i Helse 
Vest bidratt blant annet knyttet til klassisk «direktørsvindel» for å finne 
bakmenn/kontoer penger skal overføres til. 


