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Datasikkerhet i Helse Sør-Øst RHF
I dette prosjektet er ett av fokusområdene å sikre at alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF får
samme infrastruktur. Dette vil bidra til å sikre at helseforetakene i fremtiden vil ha en plattform
som sørger for at de vil kunne samhandle på tvers av foretakene. I dette arbeidet har Helse
Sør-Øst RHF vurdert flere måter å organisere arbeidet på. Helseforetaket valgte å outsorce
arbeidet, fordi de anså at en privat samarbeidspartner ville kunne gjøre dette raskere enn hva
de selv var i stand til, samt at det var et mål å spare 3,7 milliarder. Brukerutvalget har ikke hatt
saken til behandling, men ble orientert av administrerende direktør etter inngått avtale.
Brukerutvalget har ved flere anledninger gitt uttrykk for bekymring for at systemet ikke ville
ivareta pasientsikkerheten godt nok. Vi har i kommunikasjonen med Helse Sør-Øst RHF flere
ganger blitt gitt forsikringer om at datasikkerheten, og spesielt pasientopplysninger ikke vil
være mulig for andre enn sertifiserte / sikkerhetsklarert personell å få tilgang til.
Brukerutvalget reagerer sterkt på at de forsikringer vi har fått ikke viser seg å være korrekte. Vi
vil i vårt videre behandling av denne saken legge dette til grunn, og vi vil enda tydeligere
understreke vår bekymring rundt datasikkerheten i de store og komplekse endringer den
forventede moderniseringen av IT systemene Helse Sør-Øst RHF står foran.
Administrerende direktør i HSØ har lukket tilgang til infrastruktursystemene, og bestilt en
ekstern evaluering. Vi registrerer også at ansvarlig direktør for teknologi og E-helse har trukket
seg.
Vi krever å få vite på hvilke måter datasikkerheten har blitt brutt og hvilke konsekvenser dette
har fått for pasientsikkerheten, også sett opp mot gjeldende lover for pasientopplysninger.
Brukerutvalget er på lik linje med helseforetaket avhengig av godt omdømme og tillit fra
befolkningen. Brukerutvalget forventer at helseforetaket så raskt som mulig foretar nødvendige
grep for å sikre fortsatt tillit i befolkingen.

Med vennlig hilsen
Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Øistein Winje
leder
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse
Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse SørØst RHF.

