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Sammendrag 

PwC har i perioden 4. mai 2017 - 21. juni 2017 gjort undersøkelser knyttet til påstander om at en ekstern 
leverandørs brukertilganger til Helse Sør-Østs IKT-infrastruktur kan ha gitt tilgang til sensitive 
personopplysninger, herunder helseopplysninger. Tilgangene var knyttet til en avtale mellom Sykehuspartner 
HF og Hewlett-Packard Norge AS datert 14. oktober 2016. Avtalen ble med virkning fra 5. mai 2017 overdratt til 
selskapet Enterprise Services Norge AS. Avtalen benevnes heretter som ESN avtalen. 

PwC overleverte en foreløpig redegjørelse 24. mai 2017 og dette dokumentet utgjør vår endelige rapport til 
Helse Sør-Øst RHF.  

PwCs hovedfunn og vurderinger fra 24. mai 2017 er på de fleste punkter uendret. Våre undersøkelser tilsier at 
det er 36 brukere tilknyttet ESN-avtalen som har hatt utvidede administratorrettigheter som innebærer 
mulighet for tilgang til helseopplysninger. I tillegg er det identifisert ytterligere 86 personer tilknyttet ESN-
avtalen som har hatt privilegerte rettigheter til IKT-infrastrukturen av en mindre omfattende karakter. Disse 86 
har hatt tilganger som er sammenlignbare med tilganger som andre eksterne leverandører normalt blir tildelt. 
De har ikke hatt administratortilgang til servere der elektroniske pasientjournaler lagres. Sykehuspartner HF 
har ikke tilstrekkelig kontroll på tilgangsstyring og ikke tilstrekkelig sporbarhet på tilgang til helseopplysninger. 
Imidlertid har PwCs undersøkelser av sentrale servere knyttet til elektroniske pasientjournaler ikke avdekket 
misbruk eller forsøk på misbruk av tilgang til helseopplysninger. Datagrunnlaget er derimot ufullstendig fordi 
det sentrale logginnsamlingssystemet ikke dekker hele foretaksgruppen. PwC har verifisert at alle disse 122 
tilgangene nå er stengt. 

Helse Sør-Øst har et stort behov for å modernisere sin IKT-infrastruktur. Moderniseringen og arbeidet er en 
forutsetning for å kunne innføre bedre og regionale løsninger for helsepersonell, pasienter, innbyggere og 
administrativt personell. IKT-infrastrukturmoderniseringen er nødvendig for å rette mangler innen 
informasjonssikkerhet, bl.a. knyttet til tilgangsstyring og sporbarhet som denne rapporten peker på. Helse Sør-
Øst utgjør over 50% av spesialisthelsetjenesten i Norge og foretaksgruppens evne til å lykkes med sin IKT-
strategi setter sterke føringer for den kommunale, regionale og nasjonale IKT-utviklingen i helsesektoren. Vi 
anbefaler at Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF fortsetter å prioritere arbeidet med IKT-
infrastrukturmodernisering. 

Denne rapporten vurderer påstander knyttet til en ekstern leverandørs tilgang til helseopplysninger.  Vi mener 
det er viktig å belyse tema knyttet til bruk av leverandørmarkedet og tjenesteutsetting av IKT som en bakgrunn 
for våre undersøkelser. IKT-infrastruktur er kritisk for alle virksomheter som yter helsetjenester, men vi 
vurderer at det er få virksomheter som har ressurser til å selvstendig drifte, vedlikeholde og videreutvikle egen 
IKT-infrastruktur. Helsesektoren står foran vesentlige investeringer innen digitalisering og vi forventer at flere 
og flere virksomheter må forholde seg til krevende valg mht. hva virksomheten skal og må gjøre selv, og 
hvordan leverandørmarkedet best kan utnyttes. Vi vurderer at IKT-infrastrukturdrift er et område som i økende 
grad vil bli tjenesteutsatt pga. den teknologiske utviklingen innen skytjenester og fordi virksomhetene vil velge 
at egne ressurser prioriteres til oppgaver nærmere kjernevirksomheten. Det er ulike modeller for 
tjenesteutsetting og et partnerskap med én eller få eksterne leverandører kan bidra til å øke kvalitet, redusere 
risiko og klargjøre ansvar. Denne formen for tjenestekjøp stiller derimot store krav til leverandørstyring og 
avtaleforvaltning. 

Forsvarlig behandling av helseopplysninger er en del av Helse Sør-Østs kjerneoppgaver. Stor avhengighet til 
eksterne leverandører av IKT og medisinteknisk utstyr stiller krav til gode systemer for risikostyring, 
tilgangsstyring og sporing. Vi mener at risiko knyttet til ekstern partners mulige tilgang til helseopplysninger er 
mangelfullt behandlet i prosessen som ledet frem til Helse Sør-Øst RHFs styrevedtak 8. september 2016. 
Kunnskapen ble ikke gjort kjent for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og deler av innholdet i 
styrebehandlingen var upresis. Manglende, snarlig korrigering av mangelfull kunnskap og upresis 
kommunikasjon har ført til at saken har fått et stort omfang. Saken kunne og burde vært unngått om kunnskap 
om eksisterende tilstand og risiko innen IKT-infrastruktur, og mulig tilgang til helseopplysninger hadde vært 
bedre belyst i prosessen. Beskrivelser og krav knyttet til informasjonssikkerhet og tilgang til helseopplysninger 
er for fokusert mot en fremtidig situasjon, og risikoen i overgangsfasen er ikke tilstrekkelig belyst. Dette, koblet 



Helse Sør-Øst RHF – Ekstern gjennomgang av programmet for modernisering av IKT-infrastruktur (iMod) 
   

PwC  Side 4 av 34 

 

med en ambisiøs gjennomføringsplan med mål om virksomhetsoverdragelse 6 måneder etter kontraktsignering 
gjør det svært krevende å forvalte et godt system for risikovurderinger.  

Vi vurderer det som fortsatt sannsynlig at Helse Sør-Øst RHF kunne besluttet en strategi om eksternt 
partnerskap, men sannsynligvis med en mindre aggressiv tidsplan for overføring av ansvar til ekstern partner. 
Med kunnskap om eksisterende tilstand og risiko innen IKT-infrastruktur, og mulig tilgang til 
helseopplysninger, ville det sannsynligvis blitt stilt strengere krav til Helse Sør-Østs egen kontroll med 
tilganger, sporing på bruk av tilganger og andre risikoreduserende tiltak, før en ansvarsoverføring kunne skje. 
Kost-/nyttevurderingen ville sannsynligvis vært riktigere ved at behovet for større egeninvesteringer, senere 
virksomhetsoverdragelse og risiko/nytteeffekter knyttet til pasientsikkerhet og virksomhetsrisiko hadde blitt 
bedre belyst.  

Helse Sør-Øst er en av Norges største virksomheter og Sykehuspartner HF er en av Norges største IKT-
leverandører. Et vellykket eksternt partnerskap innen IKT-infrastruktur krever mobilisering av store, 
internasjonale tjenesteleverandører som har erfaring og kapasitet som står i forhold til Helse Sør-Østs størrelse 
og kompleksitet. Helse Sør-Øst har i anskaffelsen stilt særskilte krav knyttet til datalagring og -behandling som 
er skjerpende i forhold til gjeldende EU-regelverk. Vi mener at en vellykket tjenesteutsetting krever at kunden i 
stor grad tilpasser seg leverandørens driftsmodell og løsninger, inkludert at tjenester leveres fra internasjonale 
lokasjoner. Vi vurderer videre at det burde vært lagt opp til en mindre aggressiv tidsplan for overføring av 
ansvar, og en innledende fase hvor ekstern partner støttet Sykehuspartner HF i å etablere en tilstrekkelig grad 
av egenkontroll med tilganger.   

PwCs hovedfunn og vurderinger knyttet til programmet for modernisering av IKT-infrastruktur (iMod) er: 

1. Sykehuspartner HF har ikke tilstrekkelig kontroll på tilgangsstyring. 
I vår foreløpige redegjørelse som ble overlevert Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2017 kunne ikke PwC bekrefte å ha 
en fullstendig oversikt over hvilke brukere som var tilknyttet kontrakten. Per 20. juni 2017 er oversikten blitt 
supplert gjennom undersøkelser foretatt av PwC og Sykehuspartner HF, men det er fortsatt usikkerhet knyttet 
til fullstendigheten av oversikten. Mangelen på oversikt over antall brukere med rettigheter som kan medføre 
tilgang til helseopplysninger, kombinert med svake kontrollrutiner og liten grad av sporbarhet, øker risikoen for 
uautorisert tilgang. På bakgrunn av våre undersøkelser vurderer PwC derfor at Sykehuspartner HF ikke har 
tilstrekkelig kontroll på tilgangsstyringen. 

2. Sykehuspartner HF har ikke tilstrekkelig sporbarhet på tilgang til 
helseopplysninger.  
Tildelingen av brukere med utvidede administratorrettigheter, kombinert med begrenset sporbarhet, gir 
mulighet for brukere til å benytte systemer som inneholder eller prosesserer helseopplysninger uten at 
brukernes aktivitet i særlig grad kan etterprøves. PwCs undersøkelser har avdekket svakheter og mangler i 
loggføringen av brukeraktivitet, som i hovedsak knytter seg til tekniske begrensninger i infrastrukturen. 
Imidlertid har PwCs undersøkelser av sentrale servere knyttet til elektroniske pasientjournaler ikke avdekket 
misbruk eller forsøk på misbruk av tilgang til helseopplysninger. Datagrunnlaget er derimot ufullstendig fordi 
det sentrale logginnsamlingssystemet ikke dekker hele foretaksgruppen. 

3. 36 personer tilknyttet ESN-avtalen har hatt utvidede administratorrettigheter som 
innebærer mulighet for tilgang til helseopplysninger.  
I tillegg til de 36 brukerne som har hatt utvidede administratorrettigheter har PwC, i samarbeid med 
Sykehuspartner HF, identifisert ytterligere 86 brukere som er gitt privilegerte rettigheter av en mindre 
omfattende karakter. Disse 86 har hatt tilganger som er sammenlignbare med tilganger som andre eksterne 
leverandører normalt blir tildelt. De har ikke hatt administratortilgang til servere der elektroniske 
pasientjournaler lagres. PwC har verifisert at alle 122 tilganger er stengt. 

Datagrunnlaget PwC har hatt til disposisjon er ufullstendig fordi det sentrale logginnsamlingssystemet ikke 
dekker hele foretaksgruppen. Imidlertid har PwCs undersøkelser av sentrale servere knyttet til elektroniske 
pasientjournaler ikke avdekket misbruk eller forsøk på misbruk av tilgang til helseopplysninger. 
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4. Hewlett-Packard Norge AS/Enterprise Services Norge AS har så langt ikke kunnet 
dokumentere at det foreligger databehandleravtaler med samtlige 
underleverandører som oppfyller kravene i avtalen med Sykehuspartner HF. 
Det er det enkelte helseforetak som er ansvarlig for å behandle personopplysninger, herunder 
helseopplysninger. Dersom behandlingen av personopplysninger settes ut til andre virksomheter, er det kun 
adgang til det dersom det er avtalt skriftlig. I Helse Sør-Øst har helseforetakene inngått en slik avtale med 
Sykehuspartner HF. Settes behandlingen videre ut til en ekstern leverandør skal tilsvarende 
databehandleravtaler inngås mellom Sykehuspartner HF og den aktuelle eksterne leverandøren som mellom 
Sykehuspartner HF og det enkelte helseforetaket. Settes behandlingen videre ut til en underleverandør av den 
eksterne leverandøren skal forpliktelsene likeledes skriftlig avtales nedover i leverandørkjeden.  

PwC anser at Sykehuspartner HF har oppfylt sitt ansvar med å gjøre gjeldende forpliktelsene til databehandling 
til Hewlett-Packard Norge AS gjennom det avtaleverket som ble etablert mellom partene. I forbindelse med 
overdragelsen av avtalen fra Hewlett-Packard Norge AS til Enterprise Services Norge AS sørget dessuten 
Sykehuspartner HF samtidig for at disse forpliktelsene ble overdratt. I avtaleverket mellom partene har 
leverandøren (først Hewlett-Packard Norge AS deretter Enterprise Services Norge AS) forpliktet seg ovenfor 
Sykehuspartner til å avtale tilsvarende databehandleransvar med eventuelle underleverandører. 

Innenfor perioden fra slutten av mars 2017 til begynnelsen av mai 2017 har driftspersonell fra 
underleverandører av Hewlett-Packard Norge AS hatt tilgang til behandling av personopplysninger, herunder 
helseopplysninger uten at det så langt har blitt dokumentert at det foreligger tilsvarende forpliktende 
databehandleravtaler mellom Hewlett-Packard Norge AS og dets underleverandører. Fra og med 5. mai 2017 er 
avtalen overdratt fra Hewlett-Packard Norge AS til Enterprise Services Norge AS. Vi har ikke mottatt 
dokumentasjon som viser at databehandleransvaret er avtalt tilsvarende videre i leverandørkjeden fra 
Enterprise Services Norge AS til dets underleverandører verken innenfor eller utenfor leverandørkonsernet. En 
konsernintern databehandleravtale i DXC Technology konsernet (som Enterprise Services Norge AS er den del 
av) representerer etter vårt syn ikke en slik tilsvarende databehandleravtale da denne ikke peker tilbake på det 
konkrete databehandleransvaret som følger av avtaleverket mellom Sykehuspartner HF og Enterprise Services 
Norge AS. 

5. Systemet for gjennomføring av risikovurderinger har ikke fungert som en effektiv 
kontrollmekanisme. 
Uklare kriterier for risikoaksept fører til usikkerhet med hensyn til hvem som kan akseptere hvilke risikoer. 
Dette kan føre til at relevante risikoer ikke blir eskalert, og at systemet for vurdering av risiko ikke fungerer som 
en effektivt kontrollmekanisme. 

Kravet om at risikovurderingene knyttet til TMO Readiness Verification skal være en relativ vurdering i forhold 
til dagens risikonivå (CMO), forutsetter at de kjente svakhetene/sårbarhetene i eksisterende IKT-infrastruktur 
og applikasjonsportefølje er tilstrekkelig risikovurdert og dokumentert. Vår vurdering er at det ikke foreligger 
en fullgod risikovurdering av den eksisterende løsningen.  

6. Sentrale informasjonssikkerhetsrisikoer knyttet til ESN-kontrakten har ikke blitt 
tilstrekkelig vurdert. 
Alle risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet, som er gjennomført i regi av programmet, er 
relativvurderinger i forhold til dagens risikonivå (CMO). Dagens risikonivå er imidlertid ikke dokumentert. 
Landrisikovurderingen avdekket at kjente sårbarheter i eksisterende IKT-infrastruktur gir høyere risiko knyttet 
til tilganger fra Bulgaria. Det fremgår ikke av etterfølgende risikovurderinger behandlet i iMod Security Board 
at disse svakhetene er tilstrekkelig hensynstatt. Vesentlige sårbarheter i eksisterende IKT-infrastruktur er ikke 
lagt til grunn for vurdering av tiltak eller eskalering av risiko. 

7. Presentasjonen til styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 069-2016 vedrørende IKT-
infrastrukturmodernisering var upresis og varsler om dette ble ikke kommunisert til 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 
Deler av informasjonen presentert for styret i Helse Sør-Øst RHF gjenspeiler ikke det faktum at 
gjennomføringen av kontrakten vil kreve at risikoklarert driftspersonell vil få mulighet til å få tilgang til 
helseopplysninger. Selv om den upresise informasjonen ble adressert i e-poster til sentrale personer i Helse 
Sør-Øst RHF er det uheldig at Sykehuspartner HF ikke adresserte dette mer formelt i linjen, ved for eksempel et 
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saksfremlegg for styret i Sykehuspartner HF. En ledende ansatt i Helse Sør-Øst RHF har hatt rollen som 
styreleder i Sykehuspartner HF og en annen ledende ansatt har vært medlem av iMod programstyre. Dette kan 
ha bidratt til at ansatte i Sykehuspartner HF har ansett at Helse Sør-Øst RHF har vært tilstrekkelig informert.  

De ledende personene i Helse Sør-Øst RHF som ble konfrontert med informasjonen om avviket mellom det 
som var fremlagt for styret i Helse Sør-Øst RHF og reelle forhold burde umiddelbart ha kommunisert dette 
videre til administrerende direktør. For den ene ville dette innebære rapportering utenfor linjen. Det mener vi 
ville vært riktig i en sak som denne.  

Etter PwCs syn burde sak 069-2016 inneholdt en mer presis fremstilling av de ulike fasene i kontraktforløpet, 
herunder hvilke tilganger ekstern leverandør ville få i de ulike fasene. For eksempel framgår det klart av 
kontrakten at leverandøren skal gis tilganger i CMO-fasen, før sikkerhetsmekanismene i den moderniserte IKT-
infrastrukturen er på plass, men etter en risikovurdering. Disse tilgangene var nødvendig for at driftspersonell 
hos leverandøren skulle kunne gjøre seg kjent med- og gjøre nødvendige analyser av nåværende IKT-
infrastruktur.  

Sammendrag av vurdering knyttet til styringsmodell 

Styringsdokumentet for gjennomføring av IKT-infrastrukturmoderniseringen burde vært utarbeidet som en del 
av prosessen som ledet frem til valg av ekstern partner.  

En ekstern vurdering av Metier AS (mars 2017) peker bl.a. på manglende styringsdokumentasjon og uklarheter 
i styringsstruktur og ansvarsdeling. I PwCs intervjuer anerkjennes Metier AS sine vurderinger og anbefalinger i 
stor grad. PwC har derfor valgt å ikke gjøre en tilsvarende, selvstendig vurdering. Vi legger til grunn at 
Sykehuspartner gjennom Metier-rapporten har mottatt en rekke anbefalinger som gir retning for hvordan 
videreføringen av iMod bør styres og organiseres. 

En velfungerende regional styringsmodell for IKT er en forutsetning for å lykkes med modernisering av IKT-
infrastrukturen. Helse Sør-Øst og Sykehuspartner HF har historisk ikke lykkes med å etablere en regional, 
standardisert IKT-infrastrukturplattform. Valget av en ekstern internasjonal leverandør, hvor premissene i 
forretningsmodellen er standardisering, storskalafordeler og et internasjonalt leveranseapparat, stiller nye krav 
til Sykehuspartner HF. Vår erfaring er at det er spesielt innen leverandørstyring og i rollen som 
tjenesteintegrator mellom helseforetakene og ekstern leverandør at Sykehuspartner HF må etablere mer 
kapasitet og profesjonalisere arbeidsprosessene.  

Infrastrukturmodernisering gjennom iMod stiller skjerpede krav til Sykehuspartner HFs styring og prosesser 
for koordinering og forankring i foretaksgruppen. Sykehuspartner HF bør nøye vurdere behovet for å styrke 
egen kapasitet med ekstern bistand for å oppfylle disse kravene og forventningene. 

PwC vurderer at iMods styringsdokument, per mai 2017, har mangler og ikke gir grunnlag for å sikre god 
styring og kontroll. Myndighet og fullmakter i iMods programstyre må klargjøres og det bør sikres at styret i 
Sykehuspartner HF gis beslutningsmyndighet innenfor rammer og premisser satt av Helse Sør-Øst RHF. 
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Introduksjon  

Bakgrunn 
Styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter: HSØ RHF) besluttet 8. september 2016 (styresak 069-2016) å inngå 
kontrakt med en ekstern partner for å gjennomføre IKT-infrastrukturmodernisering.  

Sykehuspartner HF (heretter: Sykehuspartner) fikk i foretaksmøte 15. september 2016 i oppdrag å legge til 
grunn HSØ RHF styresak 069-2016 for videre arbeid med modernisering av IKT-infrastrukturen, og å inngå 
kontrakt med den eksterne leverandøren som samlet hadde det mest fordelaktige tilbudet.  

Sykehuspartner inngikk 14. oktober 2016 avtale med Hewlett-Packard Norge AS (heretter: HPN) om IKT-
infrastrukturdrift og IKT-infrastrukturmodernisering. Effektiv kontraktsdato ble satt til 1. november 2016. 
Kontrakten ble våren 2017 overført til Enterprise Services Norge AS (heretter: ESN). ESN er en del av et 
konsern der DXC Technology (heretter: DXC) er konsernspissen. 

iMod er programnavnet for gjennomføring av ESN-kontrakten og IKT-infrastrukturmoderniseringen i 
Sykehuspartner. Ved omtale av foretaksgruppen benyttes forkortelsen HSØ. 

Våren 2017 publiserte NRK saker med påstander om at utenlandske IT-arbeidere hadde tilgang til sensitive 
personopplysninger og HSØ besluttet å iverksette undersøkelser med ekstern bistand fra PwC. 

PwC er HSØ RHFs revisor og ble 4. mai 2017 engasjert av administrerende direktør i HSØ RHF til å utføre en 
utvidet revisjon av påstander om at eksterne tilganger til HSØs IKT-infrastruktur kan ha gitt tilgang til sensitive 
personopplysninger, herunder helseopplysninger. 

PwCs rapport skal omfatte: 

 Status i gjennomføringen av programmet 

 Vurdere kontrollregime knyttet til oppfyllelse av krav til informasjonssikkerhet, spesifikt: 

o Fakta om tilganger som er gitt, om de er gitt etter gjeldende rutiner, om det anses forsvarlig at 
disse tilgangene er gitt og om rutinene er forsvarlige 

o Undersøke eventuelt misbruk av tilganger og om personsensitive data har kommet på avveie 

 Vurdering av systemet for gjennomføring av risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet 

 Om Helse Sør-Øst RHF har fått tilstrekkelig informasjon om risiko og gjennomføringen av programmet 
vedr. informasjonssikkerhet 

 Vurdere styringsmodell, fullmakter, ansvar og roller som er etablert i programmet 

 Evaluere hvorvidt programmet i Sykehuspartner HF er satt opp og styrt på en hensiktsmessig måte for 
å gjennomføre oppgavene gitt i foretaksmøte 15. september 2016 

 Vurdere ESN-avtalen med hensyn på ivaretagelse av informasjonssikkerhet og sikring av personsensitiv 
informasjon  

 Andre relevante forhold 

PwCs innledende undersøkelser og vurderinger var knyttet til perioden fra Sykehuspartner fikk oppdraget med 
å inngå kontrakt og gjennomføre programmet på vegne av foretaksgruppen, dvs. fra 15. september 2016. Etter 
fremleggelse av foreløpig redegjørelse har PwC innhentet og benyttet dokumentasjon fra perioden før 15. 
september 2016 i den grad det har vært nødvendig. 
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IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ 
HSØs eksisterende IKT-strategi ble vedtatt i 2015 (HSØ RHF styresak 086-2015) og var en revisjon av 
strategien fra 2012. I perioden mot 2020 skal strategien bl.a. bidra til: 

 Bedre pasientsikkerhet og kvalitet ved at rett informasjon er tilgjengelig på rett sted, til rett tid og til 
rett person, slik at pasientsikkerheten blir ivaretatt og at alle ansatte i HFene kan utføre oppgavene 
sine effektivt og med høy kvalitet overfor pasientene. 

 Effektivisere helsetjenestene, fjerne uønsket variasjon og bedre pasientsikkerhet gjennom flere 
regionale løsninger som muliggjør standardiserte og forenklede arbeidsprosesser og deling av beste 
praksis. Regionale løsninger skal gi helsepersonell raskere, enklere og sikrere tilgang til nødvendige 
opplysninger og understøtte samhandling mellom de som leverer helsetjenestene. 

HSØs strategiske retning er å regionalisere et utvalg kliniske og virksomhetsrettede løsninger, og å etablere en 
robust felles IKT-infrastruktur som løsningene kan driftes på.  

Med hensyn til felles IKT-infrastruktur beskrives en nåsituasjon hvor hvert helseforetak har sin egen IKT-
infrastruktur og at den er svært kompleks og utdatert. Videre at det i regionen forvaltes «(..) hele 40 datarom 
av varierende størrelse, kritikalitet og kvalitet. Kompleksiteten (i) IKT-infrastrukturen medfører at drift og 
vedlikehold av systemporteføljen er svært omfattende, den er til hinder for samhandling, og er et hinder for 
bruk av regionale IKT-tjenester».  

HSØ RHF, gjennom programmet Digital fornying, startet en foranalyse av alternative tilnærminger til 
modernisering av IKT-infrastrukturen høsten 2013. Det ble orientert til styret i administrerende direktørs 
driftsorienteringer 13.mars 2014 at man ønsket å gå videre med planlegging og beslutningsprosess for 
moderniseringen av IKT-infrastrukturen ved hjelp av en ekstern partner. Etter å ha vurdert ulike alternativer 
fant HSØ RHF det riktig å iverksette en konkret vurdering av etableringen av et eksternt partnerskap med en 
leverandør innen modernisering og drift av IKT-infrastrukturtjenester. Et eksternt partnerskap ville innebære 
kjøp av tjenester innen ett eller flere infrastrukturområder fra en leverandør, der leverandøren ville ta ansvar 
for drift, kontinuerlig vedlikehold og modernisering til en samordnet og standardisert IKT-infrastruktur. Styret 
ble orientert om dette i administrerende direktørs orienteringer 23. oktober 2014.  

I HSØ RHF styresak 006-2015 ble det pekt på at Sykehuspartner har hatt stor vekst i antall ansatte og at det har 
vært en betydelig vekst innen IKT-infrastruktur. Vurderingen var at Sykehuspartner i større grad burde ha 
sykehusnære ressurser og at dagens utvikling ikke var bærekraftig. Det pekes også på at det allerede var mye 
bruk av eksterne konsulenter i arbeidet med moderniseringen av IKT-infrastruktur. I HSØ RHF styresak 086-
2015 ble det i beslutning av IKT-strategi lagt til grunn en modernisering av foretaksgruppens IKT-infrastruktur 
som grunnlag for digitalisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser. Én felles IKT-infrastruktur i 
HSØ ble etablert som premiss og styret mente at det var viktig å få gjennomført en slik modernisering raskt. 
Styret i HSØ RHF ble orientert om vurderinger knyttet til eksternt partnerskap i administrerende direktør sine 
orienteringer 13. mars og 23. oktober 2014, samt i sakene 006/2015, 056/2015, 11/2016 og 43/2016. Arbeidet 
ledet til slutt frem til HSØ RHF styresak 069-2016 og beslutning om å inngå kontrakt med en ekstern partner.  

PwC vurderer at HSØ har et stort behov for å modernisere sin IKT-infrastruktur og arbeidet er en forutsetning 
for å kunne innføre bedre og regionale løsninger for helsepersonell, pasienter, innbyggere og administrativt 
personell, jf. HSØs IKT-strategier fra 2012 og 2015. Innsikten vi har fått gjennom arbeidet med denne 
rapporten viser at deler av HSØs IKT-infrastruktur er utdatert og gjør det vanskelig å etterleve krav til 
informasjonssikkerhet. Systemer for sporing og logging er mangelfulle, pasientinformasjon og 
helseopplysninger er tilgjengelige for utvalgt driftspersonell i IKT-infrastrukturdrift, og deler av IKT-
infrastrukturen er på et versjonsnivå som innebærer risiko for informasjonssikkerheten. Et sentralt formål med 
iMod er å rette opp i disse svakhetene. HSØ utgjør over 50% av spesialisthelsetjenesten i Norge og 
foretaksgruppens evne til å lykkes med sin IKT-strategi setter sterke føringer for den kommunale, regionale og 
nasjonale IKT-utviklingen i helsesektoren.  
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Bruk av leverandørmarkedet og IKT-tjenesteutsetting 
Denne rapporten vurderer påstander knyttet til en ekstern leverandørs tilgang til helseopplysninger.  Vi mener 
det er viktig å belyse tema knyttet til bruk av leverandørmarkedet og tjenesteutsetting av IKT som en bakgrunn 
for våre undersøkelser. 

Direktoratet for e-helse sine foreløpige beregninger i arbeidet med rapporten «RHF IKT komparativ analyse» 
viser at den norske spesialisthelsetjenesten i 2016 hadde totale IKT-driftskostnader, inkl. avskrivninger, på om 
lag 6 milliarder kroner (4,6 milliarder kroner, ekskl. avskrivninger). Kjøp og drift av medisinteknisk utstyr 
(heretter: MTU1) er ikke inkludert. Basert på rapportering fra spesialisthelsetjenesten beregner Direktoratet for 
e-helse at spesialisthelsetjenesten i 2016 hadde om lag 2500 egne, dedikerte IKT-årsverk.  

HSØs IKT-driftskostnader, ekskl. avskrivninger, er for 2016 beregnet til om lag 2,4 milliarder kroner, og de 
hadde om lag 1350 egne dedikerte IKT årsverk i foretaksgruppen. Legger vi svært forenklet til grunn 850.000 
kroner i egne årsverkskostnader pr ansatt utgjør den kostnaden om lag 48% av de totale driftskostnadene 
(ekskl. avskrivninger). Resterende 52% kan ikke sies å være eksterne kjøp i leverandørmarkedet, men det kan 
legges til grunn at de utgjør en vesentlig andel. Helse Vest IKT AS, som har Sykehuspartners rolle for 
spesialisthelsetjenesten i Helse Vest RHF, har beregnet at om lag 40% av økonomien i 2016 er aktivitet i egen 
regi og 60% er satt ut til andre. De 60% som ikke er i egen regi er hovedsakelig til utvikling og leveranse av IKT-
infrastruktur (maskinvare og basisprogramvare) og utvikling/videreutvikling/forvaltning av 
programvare/løsninger for HFene. At en stor andel av kostnadene går til eksternt kjøp av varer og tjenester, og 
at avhengigheten til leverandørmarkedet er stor, er ikke unikt for helsesektoren. En analyse gjort av 
Politidirektoratet i 2016 viste at om lag 80% av politiets totale IKT-budsjett gikk til eksternt kjøp av materiell og 
tjenester.  

Alle fire helseregioner i spesialisthelsetjenesten har i dag stor avhengighet til leverandører av programvare, 
maskinvare, support- og vedlikeholdstjenester. I helsesektoren går denne avhengigheten utover tradisjonell IKT 
pga. behovet for og koblingen til MTU. MTU inngår i økende grad i en systemløsning sammen med IKT. 
Leverandørene har en sentral rolle i å innføre nye løsninger, i løpende service og vedlikehold, samt i bistand til 
drift og forvaltning. Oppgavene er bl.a. knyttet til å redusere risiko for driftsavbrudd og opprettholde garantier 
på program- og maskinvare. De regionale IKT-leverandørene må forsvarlig gi og styre nødvendige tilganger til 
personell fra leverandørene slik at nødvendige oppgaver kan utføres. En risiko i dagens situasjon er at mange 
virksomheter har svært mange leverandører på avtaler hvor virksomheten selv sitter med en stor del av risikoen 
og ansvaret. Mer formaliserte tjenesteavtaler med færre leverandører, mer balansert risiko- og ansvarsdeling 
mellom kunde og leverandør, og eventuell tjenesteutsetting kan bidra til å redusere risiko i kontekst av 
tilgangsstyring og oppfølging av at tilganger ikke misbrukes.  

IKT-infrastruktur er kritisk for alle virksomheter som yter helsetjenester, men vi vurderer at det er få 
virksomheter som har ressurser til å selvstendig drifte, vedlikeholde og videreutvikle IKT-infrastruktur. Den 
generelle IKT-utviklingen innen bl.a. skybaserte tjenester og løsninger gjør det også krevende å oppfylle en 
strategi om høy grad av egen-regi. Helsesektoren står foran vesentlige investeringer innen digitalisering, bl.a. 
for å møte den demografiske utviklingen og forventet vekst i etterspørsel etter helsetjenester. Vi forventer at 
flere og flere virksomheter må forholde seg til krevende valg mht. hva virksomheten skal og må gjøre selv, og 
hvordan leverandørmarkedet best kan utnyttes. Økonomiske rammebetingelser, kapasitet og kompetanse vil 
med stor sannsynlighet føre til at flere og flere virksomheter vil vende seg til leverandørmarkedet. Som en 
kompensasjon eller et mulig alternativ til økt bruk av markedet må flere virksomheter eventuelt gå sammen for 
å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse.  

Vi vurderer at IKT-infrastrukturdrift er et område som i økende grad vil bli tjenesteutsatt pga. den teknologiske 
utviklingen innen skytjenester og fordi virksomhetene, som i HSØ, vil velge at egne ressurser prioriteres til 

                                                             
1 «Ethvert medisinsk utstyr, inklusiv in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, inkludert programvare og 
systemløsninger, beregnet for mennesker til diagnose, overvåkning og/ eller behandling på medisinsk grunnlag 
(..). Med systemløsninger forstås medisinsk-teknisk utstyr som virker sammen med IKT produkter/systemer, 
der tilsiktet anvendelse (..) er diagnose, overvåkning og/ eller behandling av mennesker på medisinsk grunnlag. 
Kommunikasjonen skjer via nettverk, mellom serversystemer, databaser og/ eller andre lagringsmedia.» (Kilde: 
Medisinsk Teknologisk Forening). 
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oppgaver nærmere kjernevirksomheten. I Helsinki-regionen i Finland pågår et stort IKT/e-helseprogram 
(Apotti) som skal innføre nye løsninger for elektronisk pasientjournal i spesialisthelsetjenesten, 
kommunehelsetjenesten og sosialtjenesten for om lag 5 millioner innbyggere. Den japanske leverandøren 
Fujitsu fikk oppgaven med å etablere og drifte en sky-basert IKT-infrastruktur- og applikasjonsplattform for 
dette programmet.2 Ved Cambridge University Hospital (UK NHS Foundation Trust) ble HP valgt i en 10-årig 
avtale for modernisering og drift innen applikasjoner og infrastruktur.3  

Det er ulike modeller for tjenesteutsetting og et partnerskap med én eller få eksterne leverandører kan bidra til 
å øke kvalitet, redusere risiko og klargjøre ansvar. HSØ har ikke selv greid å modernisere sin IKT-infrastruktur 
og foretaksgruppen har i tillegg et stort behov for å forbedre og regionalisere applikasjonsporteføljen4. Vi mener 
at det strategisk kan ha vært riktig av HSØ å velge en strategi med én ekstern hovedleverandør innen IKT-
infrastruktur. Denne formen for tjenestekjøp stiller derimot store krav til leverandørstyring og 
avtaleforvaltning. 

Introduksjon til ESN-avtalen 
Figuren under illustrerer ESN-kontraktens varighet, sentrale faser og milepæler. 

 

Figur 1 - ESN-kontraktens varighet, sentrale faser og milepæler, PwC-illustrasjon. 

ESN-avtalen, med effektiv kontraktsdato 1. november 2016 («Contract Signature Date», (CSD)), innebærer at 
driftsansvaret for IKT-infrastruktur overføres fra Sykehuspartner til ESN, inkludert virksomhetsoverdragelse av 
relevant personell fra Sykehuspartner, samt en modernisering og standardisering av foretaksgruppens samlede 
IKT-infrastruktur. ESN-avtalen omfatter løsninger og tjenesteleveranser innen sluttbruker, telefoni, datasenter, 
nettverk, samt tjenester knyttet til bl.a. service management og sikkerhet.  

                                                             
2 www.fujitsu.com/fts/about/resources/news/press-releases/2016/emeai-20161215-fujitsu-wins-32-million-
euro-deal.html 
3 www8.hp.com/uk/en/hp-news/press-release.html?id=1393859 
4 IKT-løsninger og systemer som benyttes av helsepersonell, for eksempel elektroniske pasientjournaler, lab- og 
røntgensystemer, og administrative IKT-løsninger og systemer som benyttes innen økonomi, regnskap og 
forsyning. 
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«Current Mode of Operation» (CMO) innebærer videreføring av dagens driftsmodell og løsninger. I denne fasen 
skulle det gjennomføres en rekke oppgaver og opplæring av ekstern partners personell før 
virksomhetsoverdragelsen kunne skje, inkludert en «operational readiness review» med et antall kriterier som 
skulle oppfylles. «Service Commencement Date» (SCD) er tidspunkt for når ekstern partner overtar ansvaret 
for utførelsen av IKT-infrastrukturtjenester, inkludert overføring av medarbeidere fra Sykehuspartner til 
ekstern partner. «Transition Mode of Operation» (TMO) er fasen hvor forbedringer og nye løsninger 
(transformasjon) skal etableres og stegvis innføres. I denne fasen er ekstern partner ansvarlig for utførelsen av 
IKT-infrastrukturtjenester, og Sykehuspartner har oppgaver og ansvar for å bidra til at forbedringer og nye 
løsninger kan etableres. «Future Mode of Operation» (FMO) innebærer at avtalte løsninger og driftsmodell er 
på plass og i operativ drift, samt at det etableres prosesser for kontinuerlig forbedring. Dette nivået skal iht. 
kontrakt være oppfylt innen utgangen av 2019, men ulike tjenester vil nå FMO-status i løpet av TMO-perioden. 

Grunnlag for PwCs rapport 
Tabellen under beskriver grunnlaget for PwCs rapport. 

Periode PwC startet oppdraget 4. mai 2017 og avsluttet det 21. juni 2017. 
 

Dokumentasjon PwC har forespurt relevant dokumentasjon og mottatt over 300 dokumenter. 
Dokumentene har blitt OCR-behandlet5 av PwC for å muliggjøre søk i skannede 
dokumenter.  
 
I tillegg har PwC mottatt 5 dokumenter fra HSØ RHF, opprinnelig sendt fra 
medarbeidere i Sykehuspartner. Dokumentene er oversendt HSØ RHF etter 4. mai 
2017. 
  

Data PwC har gjennomført søk i data hentet ut fra Sykehuspartners sentraliserte 
logghåndteringsplattform6, herunder logger fra Active Directory, Domenekontrollere, 
og Leverandørportalen. Analysene er gjort med grunnlag i loggdata fra tidsrommet 2. 
februar 2017 – 15. juni 2017. Vi har i tillegg mottatt personellister fra Sykehuspartner 
og fra DXC.  
 

Sentrale 
begrensninger i 
datagrunnlaget 

Datagrunnlaget PwC har hatt til disposisjon er ufullstendig fordi det sentrale 
logginnsamlingssystemet ikke dekker hele foretaksgruppen. 
  
 

Intervjuer PwC har gjennomført en rekke intervjuer med nøkkelpersoner, medarbeidere og 
tillitsvalgte fra Sykehuspartner og HSØ RHF. 
 

Sentrale forbehold Vi bygger våre konklusjoner utelukkende på dokumenter vi har fått tilgang til og 
informasjon framkommet gjennom intervjuer. Vi kan ikke utelukke at vi ikke har blitt 
gjort kjent med forhold som kunne ha påvirket våre konklusjoner. 
 
Vi har gjennomført kontradiksjon med de personer som vi anser som berørt av 
innhold i rapporten. 
 

Tabell 1 Grunnlag for PwCs rapport  

                                                             
5 Optical Character Recognition, en metode for å konvertere bildetegn til maskinlesbar tekst. 
 
6 Splunk: Et kommersielt Security Incident and Event Management (SIEM) system 
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Status i gjennomføringen av 
programmet 

Den planlagte virksomhetsoverdragelsen mellom Sykehuspartner og ESN skulle iht. kontrakt vært utført 1. mai 
2017, men ble utsatt. Hovedårsakene til utsettelsen var at sentrale verktøy for service management ikke var på 
plass, manglende morselskapsgaranti, utestående problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet, samt at 
kriterier i «Operational Readiness Review» (ORR) ikke var oppfylt. 

I HSØ RHF styremøte 24. mai 2017 (sak 058-2017) ble det besluttet at iMod, inkludert 
virksomhetsoverdragelse og overføring av ansvar til ekstern partner, skulle stilles i bero. Dette som følge av at 
forutsetningen om at tilganger til sensitive personopplysninger skulle være trygg og sikker ikke var ivaretatt.  
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Kontrollregime knyttet til 
oppfyllelse av krav til 
informasjonssikkerhet  

Kort om IKT-infrastrukturen i HSØ  
Sykehuspartner er ansvarlig for driften av Norges største nettverk, med en IKT-infrastruktur som består av over 
10.000 servere. IKT-infrastrukturen er i hovedsak fordelt på tre ulike domener og en rekke ressursdomener for 
MTU. I sin daglige drift benytter HFene et stort antall ulike fagapplikasjoner. Disse applikasjonene består av alt 
fra egenutviklede fagapplikasjoner til applikasjoner utviklet av eksterne, kommersielle leverandører.  

Å forsøke å gjengi denne IT-arkitekturen på en presis måte vil være et svært omfattende arbeid, som heller ikke 
er spesielt hensiktsmessig for konteksten av denne rapporten. Vi vil derfor beskrive utfordringene knyttet til 
sikring av denne strukturen ved å fokusere på et skille mellom det vi kan kalle applikasjonsnivået og IKT-
infrastrukturnivået. Applikasjonsnivået er i denne sammenheng den brukerorienterte delen av systemene som 
de fleste vanlige brukere har tilgang til. Det er i dette nivået fagapplikasjoner som eksempelvis DIPS, SECTRA 
eller AGRESSO befinner seg.  

Under dette nivået finner man IKT-infrastrukturen. Denne består av ulike servere, noder og databaser og 
nettverkskomponenter som understøtter applikasjonsnivået, og blant annet sikrer at de rette dataene blir 
tilgjengeliggjort for de ulike klientene i nettverket. I HSØs infrastruktur finnes det bl.a. et stort antall servere 
som inneholder databaser med helseopplysninger som de ulike fagapplikasjonene gjør oppslag i basert på 
brukernes handlinger og tilganger. Disse består i all hovedsak av servere som kjører relasjonsdatabaser.  

En slik oppbygning er hensiktsmessig for større IT-systemer der store datamengder lagres, prosesseres og 
transporteres, og sikrer at man kan oppdatere, endre og skifte ut ett nivå uten at det trenger å påvirke de andre 
nivåene. Eksempelvis kan man gjøre endringer i funksjonaliteten til applikasjonen, uten at man trenger å gjøre 
endringer på databasenivået eller klientnivået. Imidlertid betyr det også at de sikkerhetsmekanismene som 
finnes i applikasjonsnivået, inkludert tilgangsstyring, logging og monitorering, ikke vil påvirke databasene i 
IKT-infrastrukturnivået. Disse databasene vil gi tilgang til dataene de inneholder, basert på de spørringene som 
de mottar og som er representert som datafiler i filsystemet. I denne sammenheng vil det være svært 
utfordrende å hindre en lokal serveradministrator tilgang til slike databaser, om vedkommende ønsker det.  

PwC presiserer at en pasientjournal som oftest ikke ligger lagret på ett enkelt system og/eller i en egen fil. Data 
og informasjon som inngår i pasientjournaler produseres i ulike applikasjoner og lagres på ulike og ofte helt 
separate systemer av ulik beskaffenhet. Data lagres både i vanlige tekstdokumenter så vel som i databaser, 
avhengig av hvilke helseopplysninger det dreier seg om. Når en helsearbeider henter en pasientjournal vil 
applikasjonene de benytter seg av ofte presentere data og informasjon fra en rekke systemer. Det at data lagres 
distribuert kan i prinsippet være et godt designvalg for å sikre robusthet, men gitt IKT-infrastrukturens 
beskaffenhet, det faktum at mange applikasjoner er gamle og vanskelige å sikre, medfører det store utfordringer 
for å sikre nødvendig sporbarhet og tilrettelegge for sentral tilgangsstyring.  

SQL og databaser  
En database er en strukturert samling av data. Innholdet i en database organiseres slik at applikasjoner på en 
hensiktsmessig måte kan finne og levere riktig data til brukerne. Vi skiller på programvaren som lagrer dataene 
(databasen), og programvaren som benyttes for å kommunisere med databasen (applikasjonen). For å finne og 
presentere data fra en database vil applikasjonen benytte seg av et spørrespråk, eksempelvis Structured Query 
Language (SQL). SQL er et språk som er laget for at applikasjoner raskt skal kunne aksessere og hente ut data, 
men dataene som hentes ut vil som oftest måtte visualiseres på en annen måte enn det ser ut i svaret på 
spørringen for å være forståelig for mennesker. Det vil si at å lese data lagret i en database som bruker SQL 
krever kompetanse og verktøy for å kunne benytte dataene på et fornuftig vis. Det å ha tilgang til en SQL-
database hvor pasientjournaler behandles innebærer ikke at man ikke kan lese en pasientjournal like lett som 
man kan gjennom tilgang i applikasjonen DIPS. 
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Kryptering  

Kryptering blir ofte beskrevet som det viktigste virkemiddelet for å sikre konfidensialiteten til sensitive data. 
For å sikre data lagret i databaser er man avhengig av å benytte seg av såkalt «encryption at rest». Dette er 
løsninger som sikrer at data som er lagret er endret ved bruk av en krypteringsalgoritme, hvor man trenger å ha 
tilgang til en krypteringsnøkkel for å kunne dekryptere dataene til en forståelig form. Den store utfordringen 
med å kryptere databaser med stor trafikk og store datamengder er at det krever mer datakraft. I tillegg øker 
det kompleksiteten i prosessen når brukeren forespør applikasjonen om å hente frem spesifikke data lagret i 
databasen. Det krever både mer datakraft, samt at man er avhengige av løsninger for håndtering av 
krypteringsnøkler som ofte må ligge på en ytterligere ekstern server. I tillegg er det svært varierende i hvilken 
grad ulike fagapplikasjoner støtter håndtering av krypterte data, noe som i så fall medfører at man må tilføre 
ytterligere applikasjoner mellom fagapplikasjonene og databasesene for å håndtere kryptering og dekryptering 
av data. Dette øker kompleksiteten og medfører en betydelig risiko mht.  rask tilgjengelighet til 
pasientinformasjon.  

I praksis medfører dette at det er svært utfordrende å innføre utstrakt «encryption at rest» i en stor og 
kompleks IKT-infrastruktur som ikke er bygget med dette som en forutsetning.  

1. Sykehuspartner har ikke tilstrekkelig kontroll på 
tilgangsstyring  

Faktiske forhold lagt til grunn  
PwC har innhentet oversikt fra Sykehuspartner og ESN over hvilke brukere som har blitt opprettet og hvilke 
tilganger (rettigheter) de har fått. Listene PwC har mottatt fra de to partene samsvarer ikke. Det har vært 
nødvendig å gjennomføre omfattende søk og analyser for å avdekke hvilke personer, brukerkontoer og tilganger 
som har vært tilknyttet kontrakten. Oversikten over brukere har i løpet av PwCs gjennomgang endret seg, og 
den siste avstemmingen som ble gjennomført mot Sykehuspartner 15. juni 2017 tilførte oversikten nye brukere 
som ikke har vært identifisert tidligere.  

Sykehuspartner har rutiner for tilgangsstyring som tilsier at eksterne leverandørers brukere ikke skal legges inn 
i de samme brukergruppene som fast ansatte ved Sykehuspartner. Hensikten er å gjøre det lettere å ha kontroll 
over brukerne til de eksterne leverandørene, og det medfører at alle tilganger som gis må bestilles av den hos 
Sykehuspartner som er satt som nærmeste leder. I forbindelse med iMod har man valgt å avvike fra denne 
praksisen for en stor andel av brukerne som er opprettet. Disse er i stedet blitt opprettet i brukergrupper som 
tilhører ulike avdelinger hos Sykehuspartner. Dette er blant annet en av årsakene til at det har vært svært 
vanskelig å identifisere samtlige brukere knyttet til kontrakten. Dette har også medført at en rekke brukere er 
blitt gitt en «pakke» med delegerte rettigheter knyttet til hva man som ansatt i disse avdelingene har behov for, 
som har gått ut over det ESN-medarbeideren har hatt tjenstlig behov for. PwCs analyser av brukere viser at flere 
har fått høyere rettigheter enn de har hatt behov for. Dette fremkommer blant annet av at av de 36 brukerne 
med utvidede administratorrettigheter er det bare 7 som har benyttet seg av disse for å aksessere servere 
knyttet til elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system.  

PwCs vurdering  
I vår foreløpige redegjørelse (24. mai 2017) kunne ikke PwC bekrefte å ha en fullstendig oversikt over hvilke 
brukere som var tilknyttet kontrakten. Per 20. juni 2017 er oversikten blitt supplert gjennom undersøkelser 
foretatt av PwC og Sykehuspartner, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til fullstendigheten av oversikten. 
Avstemmingen som ble gjennomført 15. juni 2017 avdekket ytterligere brukere, noe PwC mener ytterligere 
bekrefter utfordringene med tilgangsstyring og sporbarhet.  

Mangelen på oversikt over antall brukere med rettigheter som kan medføre tilgang til helseopplysninger, 
kombinert med svake kontrollrutiner og liten grad av sporbarhet, øker risikoen for uautorisert tilgang.  

HSØs rutiner for tilgangsstyring knyttet til bruk av eksterne leverandører ser ikke ut til å ha blitt benyttet. 
Samtidig vurderer PwC at rutinene for tilgangsstyring av eksterne leverandører i utgangspunktet er lite egnet å 
benytte for en så omfattende kontrakt med et større antall privilegerte brukere som man har operert med i 
iMod.  
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På bakgrunn av våre undersøkelser vurderer PwC derfor Sykehuspartners tilgangsstyring som ikke tilstrekkelig. 
Det er en svakhet at det i liten grad benyttes automatiserte verktøy for å monitorere og holde oversikt over 
privilegerte tilganger.  

2. Sykehuspartner har ikke tilstrekkelig sporbarhet på 
tilganger til helseopplysninger  

Faktiske forhold lagt til grunn  
HSØ og Sykehuspartner har oppgitt at Leverandørportalen er et av tiltakene de har for å sikre sporbarhet på 
tilgang til IKT-systemene fra eksterne brukere. Leverandørportalen er en F5 SSL-VPN løsning som er 
obligatorisk for alle som ikke benytter klienter utlevert av Sykehuspartner (såkalte SIKT-klienter). Løsningen 
skal i utgangspunktet sikre tilstrekkelig logging og monitorering av aktiviteten til eksterne brukere, samt sikre 
at informasjon fra HSØs IKT-infrastruktur ikke kan hentes ut gjennom denne tilkoblingen. 

Leverandørportalen sikrer sporbarhet og loggdata for innlogginger gjennom løsningen og hvilke servere som er 
aksessert, men gir ingen informasjon om aktiviteten som blir gjennomført på serverne. 

PwCs vurdering  
Tildelingen av brukere med lokale administratorrettigheter, kombinert med begrenset sporbarhet, gir mulighet 
for personell å aksessere systemer som inneholder eller prosesserer helseopplysninger. Bruk av 
Leverandørportalen hever terskelen for å urettmessig aksessere helseopplysninger, men utgjør ikke noen 
vesentlig barriere for brukere med utvidede administrative rettigheter som har til hensikt å hente ut 
helseopplysninger.  

3.1 Hvilke tilganger er blitt tildelt personell tilknyttet 
kontrakten?  

Faktiske forhold lagt til grunn 
Det er svært problematisk å avgrense hvilken del av IKT-infrastrukturen til HSØ som prosesserer, lagrer eller 
transporterer helseopplysninger. Som eksempler på dette er det grunn til å anta at de fleste printer-serverne 
transporterer og prosesserer helseopplysninger i korte tidsperiodee, selv om de ikke lagres og akkumuleres på 
disse. Et annet eksempel er systemer for fakturering som vil inneholde informasjon om navn, personnummer 
og informasjon om hva slags medisinsk tjeneste man har mottatt. Gjennom intervjuer har vi dessuten blitt 
informert om at det er svært begrenset med bruk av «encryption at rest», da dette ikke er praktisk 
gjennomførbart i dagens IKT-infrastruktur.  

PwC har gjennom analyser av uttrekk fra Active Directory (AD) og Sykehuspartners HR-system PAGA, 
sammenstilt med en oversikt fra ESN, identifisert totalt 223 personer med brukernavn i HSØs systemer som er 
tilknyttet ESN-kontrakten. Av disse er det identifisert 36 personer som har hatt utvidete 
administratorrettigheter som enten har gitt:  

 Brede administratortilganger til hele domener eller lokal administratorrettighet til et stort antall 
servere eller, 

 Lokale administratorrettigheter til servere som er sentrale i behandlingen av helseopplysninger  

I tillegg til de 36 personene som har hatt utvidede administratorrettigheter, har vi identifisert ytterligere 86 
personer tilknyttet kontrakten som er gitt privilegerte rettigheter av en mindre omfattende karakter. Dette 
inkluderer administratorrettigheter til servere som ikke direkte benyttes til å behandle eller lagre 
helseopplysninger, men tilgangene kunne vært misbrukt til å tilegne seg tilgang til helseopplysninger. Av disse 
86 er 14 oppgitt fra ESN å ha Malaysia som sitt primære arbeidssted og 3 oppgitt å ha India som sitt primære 
arbeidssted. 8 av de 86 brukerne har gjennomført totalt 150 eksterne pålogginger gjennom leverandørportalen, 
geo-lokalisert til Malaysia i perioden 28. mars 2017 til 19. mai 2017.  
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PwCs vurdering:  

Ut fra våre analyser har vi identifisert 36 personer som er gitt brukere med tilganger av en slik karakter at de 
har hatt omfattende tilgang til helseopplysninger. Tilgangene som er tildelt er dessuten for disse av en slik 
karakter at de har hatt få begrensninger på hva de kan foreta seg på et stort antall servere i IKT-infrastrukturen.   

Tilgangene til de 86 personene som er gitt privilegerte rettigheter av mindre omfang er å anse som begrensede, 
og sammenlignbare med tilganger som andre eksterne leverandører normalt blir tildelt. De har ikke hatt 
administratortilgang til servere der elektronisk pasientjournal lagres. Det foreligger ikke indikasjoner eller bevis 
på at noen av de 86 personene har hatt innsyn i helseopplysninger. Det er imidlertid vanskelig å utelukke at 
dette kan ha skjedd gjennom utnyttelse av sårbarheter, svakheter, feil eller mangler, da mesteparten av den 
omliggende IKT-infrastrukturen prosesserer, transporterer eller lagrer data som kan inneholde 
helseopplysninger. PwC har verifisert at alle 122 tilganger er stengt.  

3.2 Har tilganger blitt misbrukt?  

Faktiske forhold lagt til grunn  
PwC har gjennomgått logger fra aktiviteten i nettverket til personene identifisert med det høyeste nivået av 
administratorrettigheter, med den hensikt å avdekke aktivitet som avviker fra det som er konsistent med 
tjenstlige formål. Basert på gjennomgang av loggdata har vi avdekket at 7 brukere (del av gruppen på 36 
redegjort for i avsnittet over) tilknyttet kontrakten har aksessert servere som lagrer og prosesserer 
helseopplysninger som en del av HSØs løsning for elektronisk pasientjournal.  

Av de 36 brukerne er det også identifisert 2 brukere som har gjennomført en ekstern tilkobling til HSØs IKT-
infrastruktur på et tidspunkt der de har hatt utvidete administratorrettigheter, men hvor de ikke kan knytte 
dette til formålet for disse tilgangene.   

En av disse brukerne var involvert i aktiviteten P19-RTPA og hadde som oppdrag å delta i en kartlegging av 
HSØs IKT-infrastruktur. Dette var en aktivitet som ifølge dokumentasjon fra behandlingen i Security Board 24. 
mars 2017 skulle vært avsluttet 12. april 2017, og skulle være begrenset til aktivitet i Norge. Brukeren oppgir 
selv at hans deltagelse i denne aktiviteten ble avsluttet 5. april 2017. Imidlertid tilsier en gjennomgang av logger 
at det 21. april 2017 ble gjennomført et forsøk på pålogging gjennom leverandørportalen fra en IP-adresse som 
av Sykehuspartner sine systemer er geo-lokalisert til Indiana, USA. ESN avviser at tilkoblingen er gjennomført 
fra USA eller at den har blitt rutet gjennom USA. De har i den forbindelse fremlagt intern dokumentasjon som 
viser at denne aktuelle IP-adressen er tilknyttet en proxy-server lokalisert i Tyskland, som trafikken er blitt 
rutet gjennom. Brukeren selv redegjør også for at formålet med denne tilkoblingen var å verifisere mulighet for 
tilkobling fra sin arbeidsplass i Sofia i Bulgaria, men at påloggingen aldri ble fullført. Gjennomgang av loggdata 
bekrefter at pålogging aldri ble fullført.  

I tillegg har en annen ansatt i HPE fått tildelt bruker med utvidede administratorrettigheter knyttet til 
aktiviteten P19-Knowledge Transfer Norge. Dette er en aktivitet som skulle gjennomføres utelukkende fra 
Norge, i tidsperioden 20. mars 2017 til 30. mars 2017. Denne brukeren har senere blitt benyttet til å koble seg 
til HSØs IKT-infrastruktur ved to senere tilfeller med en IP geo-lokalisert til den ansattes hjemland som er et 
annet EU-land enn Bulgaria. Denne IP-adressen fremstår å tilhøre en tredjeparts internettilbyder (ISP) som er 
blant de største internettilbyderne i både privat- og bedriftsmarkedet i det aktuelle landet. ESN oppgir at denne 
ansatte hadde gjenstående arbeid knyttet til aktiviteten P19-Knowledge Transfer Norge etter at han hadde 
returnert til sitt hjemland, som han gjennomførte gjennom ekstern pålogging gjennom leverandørportalen fra 
sitt hjemland.  

PwCs vurdering  

Beslutningen om å akseptere risikoen ved å gi utvidede administratorrettigheter til ESN-personell for 
aktiviteter i P19 var begrenset til de spesifikke aktivitetene som er beskrevet, og tilkobling skulle skje i Norge og 
fra ESNs lokasjon i Bulgaria. PwC klarer ikke å finne holdepunkter for at det er gitt åpning for å aksessere HSØs 
IKT-infrastruktur fra lokasjoner utover dette. Vi vurderer at bruken av disse tilgangene ikke er i tråd med 
forutsetningene for godkjenningen. Dette er uheldig da dette gjelder utvidede administratorrettigheter. Det 
fremkommer av risikovurderingen (Impact assessment for privacy disadvantage) at det eksisterer en rekke 
tiltak i ESNs lokasjoner i Bulgaria som skal virke risikoreduserende for risikoen for misbruk av disse utvidete 
rettighetene.  
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Basert på PwCs gjennomgang av tilkoblingen som er geo-lokalisert til Indiana, USA, setter PwC lit til ESNs 
redegjørelse om at trafikken knyttet til denne tilkoblingen har skjedd innenfor EU. Våre undersøkelser støtter 
ESNs redegjørelse, og vi vurderer derfor at geo-lokaliseringen til USA mest sannsynlig skyldes en 
feilattribuering i Sykehuspartners systemer.  

PwCs undersøkelser av sentrale servere knyttet til elektroniske pasientjournaler har ikke avdekket misbruk eller 
forsøk på misbruk av tilgang til helseopplysninger. Datagrunnlaget PwC har hatt til disposisjon er imidlertid 
ufullstendig fordi det sentrale logginnsamlingssystemet ikke dekker hele foretaksgruppen. 

3.3 Har personell tilknyttet kontrakten aksessert 
helseopplysninger?  

Faktiske forhold lagt til grunn 
PwC har gjennomgått et stort antall logger knyttet til aktiviteten til de identifiserte brukerne tilknyttet ESN-
kontrakten, med spesielt fokus på aktiviteten til de 36 identifiserte individene med utvidede 
administratortilganger. Vi har gjennomgått akkumulerte tilganger og rettigheter siden brukerne ble opprettet. 
Disse har vi sjekket mot aksessering av en eller flere servere knyttet til systemene Dips, Metavision, Neonatal, 
Partus, Imatis og Kurve, som alle er systemer forbundet med elektroniske pasientjournaler og 
pasientadministrasjon (EPJ/PAS).  

I vår oversikt har vi inkludert de totalt 811 serverne som ifølge Sykehuspartner er tilknyttet disse systemene. 
Denne listen over servere er begrenset til de overnevnte systemene, og det er trolig et større antall andre servere 
som lagrer eller prosesserer helseopplysninger knyttet til andre systemer eller fagapplikasjoner. 

I gjennomgangen fremkommer det at personell knyttet til kontrakten har aksessert servere som er definert som 
en del av EPJ/PAS 164 ganger i tidsperioden 24. mars 2017 - 4. april 2017. Dette har vært gjennomført av 7 
personer, som alle har tilhørt gruppen med utvidede administratorrettigheter knyttet til aktiviteten P19-RTPA, 
som innebærer kartlegging av IKT-infrastrukturen.  

PwCs vurdering 
Kombinasjonen av omfanget av de utvidete administratorrettighetene som er gitt og manglene i loggmaterialet 
vi har gjennomsøkt gjør det vanskelig å utelukke om personell tilknyttet ESN-kontrakten har aksessert 
helseopplysninger. Imidlertid tilsier aktiviteten vi har gjennomført at eventuell aksessering av 
helseopplysninger i vesentlig grad har måttet vært gjennomført med hensikt og med en innsats for å skjule spor. 
Dette medfører at en slik aktivitet trolig må ha innebefattet både forberedelser og systematisk skjuling av spor i 
etterkant. Sett i sammenheng med de relativt omfattende kravene til bakgrunnssjekk og personellkontroll hos 
HPE/ESN, som er stilt gjennom kontrakten, fremstår dette som lite sannsynlig.   

4. HPN/ESN har så langt ikke kunnet dokumentere at det 
foreligger databehandleravtaler med samtlige 
underleverandører som oppfyller kravene i avtalen med 
Sykehuspartner 

Kort om regelverket og relevante forhold 
Alle opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson ansees som personopplysninger. Helseopplysninger 
ansees som sensitive personopplysninger. Regelverket gjelder for elektronisk behandling av alle typer 
personopplysninger. Begrepet behandling betyr enhver bruk av personopplysninger, f.eks. innsamling, 
registrering, sammenstilling, lagring etc. Arbeid med IKT-infrastruktur som inneholder personopplysninger må 
anses som behandling selv om formålet ikke er direkte behandling av personopplysninger f.eks. i de enkelte 
applikasjoner som benyttes av helsepersonellet.  I databehandleravtalen mellom Sykehuspartner og HPN/ESN 
er dette dessuten definert direkte gjennom formuleringen: 

«The term «processes» also includes situations where the Sub-processor, in connection with its 
provision of services to the Data processor, occasionally obtains access to personal data as 
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specified above even if the purpose is not the processing of personal data as such.» 

Ansvarssubjektene for behandling av personopplysninger er for det første den behandlingsansvarlige. Det er 
den som bestemmer formålet med behandlingen. I HSØ er det de enkelte HFene. Den som behandler 
personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige er databehandler. I HSØ er dette Sykehuspartner. 

Databehandler kan kun behandle personopplysninger etter skriftlig avtale med behandlingsansvarlig. I 
databehandleravtalen skal databehandleren forplikte seg til å gjennomføre nærmere angitte tiltak for 
ivaretakelse av informasjonssikkerheten. Det skal også framgå av avtalen hva som er formålet med 
behandlingen og på hvilken måte personopplysninger skal behandles.  

En databehandleravtale gjelder for det konkrete formålet som skal framgå av avtalen eller vedlegg til denne. 

Dersom et foretak (databehandler) behandler personopplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig eller en 
annen databehandler og det ikke er inngått skriftlig databehandleravtale er dette i strid med 
Personopplysningsloven § 15. Databehandler mangler da rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger. 
Behandlingsansvarlig har da heller ingen avtalerettslig sikkerhet for at behandlingen utelukkende skjer i tråd 
med formålet og at kravet til informasjonssikkerhet er ivaretatt. 

Selskaper i konsern kan, gjennom prosedyre for såkalt Binding Corporate Rules (BCR), få tillatelse fra 
tilsynsmyndighetene til å overføre personopplysninger mellom selskapene i konsernet uten at det inngås 
databehandleravtaler mellom selskapene. Det må da innføres bindende regler for overføring og behandling av 
personopplysninger mellom selskapene i konsernet. Deretter må det søkes om godkjenning hos 
tilsynsmyndighetene i det landet konsernet utpeker som såkalt «Lead Authority». Tilsynsmyndighetene i det 
aktuelle landet koordinerer med tilsynsmyndighetene i de øvrige EU-landene som konsernet har behov for å 
overføre personopplysninger til/fra. Konsernet kan dermed forholde seg til tilsynsmyndighetene i bare ett land 
under søknadsprosessen. 

Utover godkjent BCR er det ikke anledning til å overføre personopplysninger til behandling i andre selskaper i 
konsernet uten at disse selskapene skriftlig forplikter seg til å behandle personopplysningene på den måten som 
er avtalt med den behandlingsansvarlige. Da dette styres av den konkrete avtalen vil ikke et generelt 
konserninternt avtaleverk kunne erstatte en databehandleravtale som regulerer behandlingsmåten for den 
enkelte avtale med behandlingsansvarlig.  

Faktiske forhold lagt til grunn 
Behandling av personopplysninger innad i leverandørkonsernet. 
Sykehuspartner er databehandler for HFene og har databehandleravtaler om dette.  

På bakgrunn av våre funn legges det til grunn at ansatte på leverandørsiden har hatt tilganger som innebar 
muligheter til å behandle personopplysninger, i alle fall innenfor perioden 24. mars 2017 – 2. mai 2017. 
Avtalen, inkludert databehandleravtalen mellom Sykehuspartner og HPN, ble overført til ESN 5. mai 2017. 

HPNs/ESNs rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger er sikret ved inngåelse av 
databehandleravtale med Sykehuspartner. Gjennom databehandleravtalen sikrer Sykehuspartner at 
hovedleverandør:   

 bare behandler personopplysninger i tråd med mandatet og på den måten som framgår av kontrakten  
 oppfyller lovens og kontraktens krav til informasjonssikkerhet  

Det er opplyst at deler av personellet hos konsernet til leverandøren ble overført til DXC allerede 1. april 2017. 
Vi har mottatt et eksemplar av «Confidentiality Agreement» undertegnet av en av IT-medarbeiderne fra 
Bulgaria den 11. april 2017. Der har vedkommende opplyst å være ansatt i DXC. Dette tilsier at vedkommende 
var overført til dette konsernet i alle fall fra 11. april 2017. 

For å sikre at Sykehuspartner hadde databehandleravtale med det foretaket som skulle behandle 
personopplysninger fra og med 1. april 2017 ble det inngått en midlertidig databehandleravtale med ESN datert 
31. mars 2017. 
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PwC legger til grunn at de konsernansatte som eventuelt var gitt tilganger i perioden 24. mars 2017 - 31. mars 
2017 var ansatt i selskaper tilhørende samme konsern som HPN. I følge EU-kommisjonens nettsider7 hadde 
dette konsernet godkjent BCR. Etter det vi har fått opplyst fra Sykehuspartner har ikke konsernet så langt 
kunnet dokumentere at den aktuelle BCR er godkjent der selskaper i konsernet behandler personopplysninger 
på vegne av en ekstern behandlingsansvarlig, slik som tilfellet er for avtalen med Sykehuspartner.  

For de tilganger som har eksistert fra og med 1. april 2017 til og med 2. mai 2017 er det et spørsmål om 
forpliktelsene er gjort gjeldende nedover til underleverandører. 

I en redegjørelse fra foretaksadvokaten i Sykehuspartner til PwC datert 7. juni 2017 ble denne plikten, med 
henvisning til avtalen påpekt på følgende måte:     

«Det er altså slik at det påhviler ESN et ansvar å sørge for at sikkerhetskravene i ESN-avtalen «strømmer 
ned» på sine underleverandører. Dersom ESN ikke sørger for at databehandleravtaler blir inngått, eller ikke 
sørger for nedstrømming av avtalte sikkerhetskrav til sine underleverandører, vil dette utgjøre et mislighold 
fra ESN sin side som vil bli håndtert i henhold til ESN-avtalen.» 

Dette er i tråd med avtalen og PwC bemerker at i perioden fra 1. april 2017 fram til avtalen med Sykehuspartner 
ble overført fra HPN til ESN 5. mai 2017 ville denne forpliktelsen påligge både HPN og ESN da Sykehuspartner 
hadde sikret seg med databehandleravtaler ovenfor begge parter. 

Fra DXC har vi mottatt en konsernavtale mellom selskapene i konsernet. Avtalen bærer navnet «Intra Group 
Data Protection and Transfer Agreement» (IG-avtalen). Avtalen binder selskapene i konsernet, herunder ESN 
til å behandle personopplysninger i tråd med kravene i personverndirektivet og dessuten også den nye 
personvernforordningen som trer i kraft i mai 2018. Konsernavtalen er ikke godkjent som BCR i EU. IG-avtalen 
omhandler heller ikke det konkrete databehandleransvaret som følger av avtalen mellom Sykehuspartner og 
ESN. 

Når det gjelder å føre videre forpliktelsene fra ESN til underleverandører i konsernet viste foretaksadvokaten i 
Sykehuspartner til den ovenfor nevnte IG-avtalen og uttalte følgende: 

«Samme dag som HPE personell ble overført til DXC inngikk DXC også en såkalt «Intra-Group Data 
Protection and Transfer Agreement» (IG-avtalen), datert 1. april 2017, vedlagt som Bilag 2.  
IG-avtalen omfatter samtlige selskaper i DXC konsernet, eksempelvis Enterprise Services Bulgaria EOOD. 
Det må således kunne legges til grunn at ESN har DBA med sine interne underleverandører fra og med 1. 
april 2017.» 

På bakgrunn av denne redegjørelsen spurte PwC om det her var ment at sikkerhetskravene i avtalen mellom 
Sykehuspartner og ESN ved dette var gjort gjeldende for databehandler i Bulgaria? 

Foretaksadvokaten besvarte dette på følgende måte: 

«Med IG-avtalen har DXC etablert et overordnet rammeverk som bl.a. pålegger selskapene å «process the 
relevant personal data only on direct or indirect instructions from the data controller», jfr. IG-avtalen pkt. 3.1 
(a). På den måten sikrer IG-avtalen at sikkerhetskravene i ESN-avtalen skal strømme ned til relevante 
selskaper i DXC. 
  
På den annen side oppfatter vi det slik at IG-avtalen ikke i seg selv dokumenterer at sikkerhetskravene rent 
faktisk har strømmet ned».  
 
PwC har, gjennom Sykehuspartner, etterspurt databehandleravtaler mellom hovedleverandør og 
underleverandørene og dessuten spurt hvilket selskap de omhandlede bulgarske IT-medarbeiderne er ansatt i. I 
svaret fra Sykehuspartner er det opplyst at de brukerne som fikk sine tilganger stengt i perioden 27. april 2017 - 

                                                             
7 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-
rules/bcr_cooperation/index_en.htm 
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2. mai 2017 er/var ansatt i HPE, hvorav de fleste har bulgarsk statsborgerskap og noen få andre har andre ulike 
europeiske statsborgerskap.  

Behandling av personopplysninger utenfor leverandørkonsernet 

I redegjørelse fra foretaksadvokaten i Sykehuspartner er det videre opplyst følgende om selskaper på 
leverandørsiden som ikke tilhører konsernet til hovedleverandør (verken HPN eller ESN). Svaret er i kursiv: 

Accenture: «Det er uklart hvorvidt Accenture personell vil kunne få tilgang til personopplysninger. DXC søker 
og følger opp overføring av avtalen fra Hewlett-Packard Norge AS til ES Norge AS». 

Det er dessuten vedlagt en avtale (SOW) mellom Accenture AS og Hewlett Packard Norge AS som gjelder for 
Accenture personell og som etter PwCs syn gjør gjeldende forpliktelsene i avtalen mellom Sykehuspartner og 
HPN videre til Accenture AS. 

Epicon: «DXC har opplyst at Epicon utfører all databehandling innenfor EU.  DXC undersøker og følger opp 
overføring av avtalen fra Hewlett-Packard Norge AS til ES Norge AS.» 
 
Det er vedlagt to avtaler, henholdsvis «Global Procurement, Standard Terms and Conditions for Australia samt 
Local Implementation Agreement – Norway» (LIA) inngått mellom HPN og det australske selskapet Epicon IT 
Solutions Pty Ltd. Vedlagt til LIA ligger en «Statement of Work» (SOW) der mesteparten er retusjert antakelig 
fordi det inneholder forretningssensitiv informasjon. Under punkt 2.5.4 i SOW heter det følgende: 
 
«Supplier to sign the Data Processing Agreement (in the format requested by the end-customer/HPE) to be 
applicable at any point if Supplier process any HPE and/or end-customer personal data.» 
 
I tillegg er vedlagt et eksemplar av databehandleravtale ment for å gjøre gjeldene forpliktelsene i avtalen 
mellom ESN og Sykehuspartner ned til underleverandør. Det framgår ikke av eksemplaret at Epicon IT 
Solutions Pty Ltd er ESN sin avtalemotpart, ei heller er databehandleravtalen undertegnet av partene. 
 
Arrow: Vi har mottatt dokumentasjon som viser at HPN har gjort gjeldende kravene til databehandling til 
Arrow Recovery Norway AS. Dog er de avtaleeksemplarene vi har mottatt ikke underskrevet av partene. 

PwCs vurdering  
PwC anser at Sykehuspartner har oppfylt sitt ansvar med å gjøre gjeldende forpliktelsene til databehandling til 
HPN gjennom det avtaleverket som ble etablert mellom partene. I forbindelse med overdragelsen av avtalen fra 
HPN til ESN sørget dessuten Sykehuspartner samtidig for at disse forpliktelsene ble overdratt. I avtaleverket 
mellom partene har leverandøren (først HPN deretter ESN) forpliktet seg ovenfor Sykehuspartner til å 
tilsvarende avtale databehandleransvaret med eventuelle underleverandører.  

Innenfor perioden fra slutten av mars 2017 til begynnelsen av mai 2017 har driftspersonell fra 
underleverandører av HPN hatt tilgang til behandling av personopplysninger, herunder helseopplysninger. Det 
har så langt ikke blitt dokumentert at det foreligger databehandleravtaler mellom HPN og dets 
underleverandører, som viser at forpliktelsene til databehandling er tilsvarende avtalt nedover til samtlige 
underleverandører. Fra og med 5. mai 2017 er avtalen overdratt fra HPN til ESN. Vi har ikke mottatt 
dokumentasjon som viser at databehandleransvaret er gjort gjeldende videre i leverandørkjeden fra ESN til dets 
underleverandører, verken innenfor eller utenfor leverandørkonsernet. En konsernintern databehandleravtale i 
DXC (som ESN er en del av) representerer etter vårt syn ikke at forpliktelsene i databehandleravtalen blir gjort 
gjeldende, da denne ikke peker tilbake på det konkrete databehandleransvaret som følger av avtaleverket 
mellom Sykehuspartner og ESN. 
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Systemet for gjennomføring av 
risikovurderinger knyttet til 
informasjonssikkerhet 

5. Systemet for gjennomføring av risikovurderinger har 
ikke fungert som en effektiv kontrollmekanisme. 

Faktiske forhold lagt til grunn 
Krav til system for gjennomføring av risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet i iMod programmet 
fremkommer i kontraktens Appendix 1-A-6 Security Requirements. Her er det både krav som referer til 
organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet, inkl. iMod Security Board, og krav til når det skal 
gjennomføres risikovurderinger. Noen av de viktigste kravene er som følger: 

 Leverandøren skal akseptere at databehandleransvarlig (eng.: Data Controller) må godkjenne 
risikovurderinger før persondata kan prosesseres utenfor norsk territorium. Det samme gjelder ved 
endringer i akseptert metode for databehandling utenfor norsk territorium (jf. CT-SEC-PSH-06/07). 
Leverandøren skal akseptere at hvert HF (eng.: hospital trust) i HSØ er en egen juridisk enhet, og 
dermed databehandleransvarlig (jf. CT-SEC-PSH-08). Leverandøren skal også akseptere at Security 
Board er forberedende og rådgivende organ for risikovurderinger, hvor representantene for hver 
juridiske enhet (HFene) godkjenner det hensiktsmessige (eng.: appropriate) risikonivået (jf. CT-SEC-
PSH-10). 

 Før overføring av databehandleransvar til leverandøren kan gjennomføres, skal det gjennomføres en 
TMO Readiness Verification. Denne skal bestå av en risikovurdering som skal forsikre kunden (HSØ) 
om at leverandøren har etablert et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Denne risikovurderingen skal vurdere 
om oppstart av TMO øker risikonivået relativt til CMO. Det vil si at den ikke skal vurdere det reelle 
(eng.: factual) risikonivået, men kun gi en forsikring om at TMO ikke øker risikonivået (jf. CT-SEC-
TRV-01). Av vurderingen skal det fremgå at leverandøren er klar over tjenestenes sikkerhetsnivå, og at 
vesentlige (eng.: major) regelbrudd og vesentlige sårbarheter er dokumentert slik at nødvendige 
risikobøtende (eng.: mitigating) tiltak kan bli implementert. Disse tiltakene skal presenteres til Security 
Board (jf. CT-SEC-TRV-02). 

Kravet om at risikovurderingene knyttet til TMO Readiness Verification skal være en relativ vurdering i forhold 
til dagens risikonivå (CMO), jf. CT-SEC-TRV-01, forutsetter at de kjente svakhetene/sårbarhetene i 
eksisterende IKT-infrastruktur og applikasjonsportefølje er tilstrekkelig risikovurdert. Det vil si at det reelle 
risikonivået ved dagens løsning er dokumentert og at risikoer utenfor hver enkelt databehandleransvarliges 
(HFenes) akseptnivå er eksplisitt akseptert av disse. 

Mandatet til iMod Security Board er beskrevet i programmets «Board Meeting Manual». Security Board sin 
oppgave er å sikre at databehandling gjennomføres i henhold til lover og forskrifter, kontraktsforpliktelser og 
HSØs styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS). I mandatet fremgår det at Security Board består av to 
kammer og at det er to eskaleringsveier, jf. Figur 2 nedenfor. Oppdelingen i to kammer skyldes behovet for å 
skille risikoer knyttet til selve IKT-infrastrukturen eid av Sykehuspartner og som ikke påvirker 
databehandlingen, og risikoer som påvirker databehandlingen og dermed må aksepteres av 
databehandleransvarlige. De to kamrene i iMod Security Board er: 

 Infrastrukturkammeret som ledes av Seksjonsleder Sikkerhet i Sykehuspartner og består av 10 faste 
medlemmer med stemmerett. De faste medlemmene er 2 representanter fra leverandøren, 2 
representanter fra HFene (Sørlandet Sykehus HF og Sykehuset Østfold HF), sikkerhetskoordinator i 
HSØ og 5 representanter fra Sykehuspartner. Beslutninger i kammeret avgjøres ved simpelt flertall, og 
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leder har dobbeltstemme og vetorett. Kammeret kan eskalere saker i «deadlock situations» til adm. dir. 
i Sykehuspartner, som kan eskalere videre til Programstyret. Kammeret kan også eskalere saker som 
relaterer seg til databehandling (og ikke bare IKT-infrastrukturen) til tjenestekammeret (eng.: Service 
Chamber) eller direkte til Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd (RSR). 

 Tjenestekammeret (eng.: Service Chamber) er det samme som Regionalt Sikkerhetsvurderings Team 
(RSV), og ledes også av seksjonsleder Sikkerhet i Sykehuspartner. Faste medlemmer er 
informasjonssikkerhetsansvarlige (CISO) fra hvert av HFene (databehandleransvarlige), 
sikkerhetskoordinator i HSØ, og seksjonsleder Sikkerhet og deputy security officer services fra 
Sykehuspartner. I RSV er det opp til hvert enkelt HF å tilslutte eller ikke en sak da hvert HF er 
individuelt ansvarlig for å akseptere risiko. Imidlertid har HFene en forpliktelse til å forholde seg til 
HSØs ISMS. Representantene fra hvert enkelt HF kan eskalere saker til ledelsen (adm. dir.) i sine 
respektive HF. 

 

 

Figur 2 – iMod Security Board med eskaleringsveier. Figuren er hentet fra programmets «Board 
Meeting Manual». Her er det sneket seg inn en feil: Programme committee ligger i Sykehuspartner 

og ikke i HSØ slik det fremkommer i figuren. 

Senere får administrerende direktør i Sykehuspartner en fullmakt fra HFene (signert av Sykehuspartner, 16. 
mars 2017) som i prinsippet ekskluderer RSV (eng.: The Services Chamber) fra iMod Security Board. I 
fullmakten står det blant annet:  

 «Administrerende direktør i Sykehuspartner HF gis herved fullmakt til å opptre på vegne av de 
undertegnede i gjennomføringen av avtale med HPE innenfor informasjonssikkerhetsområdet. 
Hensikten med fullmakten er å sikre en effektiv gjennomføring av beslutninger så lenge konklusjon 
med eventuelle tiltak er innenfor det regionale akseptnivå. Dette omfatter også at iMod Security 
Board kan akseptere risiko som påvirker databehandlingsansvarlige så fremt at risikoen vurderes 
som akseptabel.» 

 «Fullmakten gjør administrerende direktør i Sykehuspartner HF i stand til å utpeke medlemmer, 
også fra helseforetakene, til iMod Security Board.» 

 «All informasjon skal være tilgjengelig, noe som gir helseforetakene mulighet for eskalering dersom 
et eller flere helseforetak mener at regionalt akseptnivå ikke overholdes.» 

 «Administrerende direktør i Sykehuspartner HF vil med dette være mottaker av eskaleringer fra 
iMod Security Board. Hvis beslutningen eller tiltaket påvirker regionalt akseptnivå negativt, eller 
endrer de overordnede sikkerhetskravene i avtalen, skal administrerende direktør i Sykehuspartner 
HF eskalere dette linjevei i programmet.» 
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Dette vil si at fra midten av mars 2017 bestod i realiteten iMod Security Board kun av det som i mandatet 
betegnes som Infrastrukturkammeret (og ikke RSV) med de samme deltagerne og de samme beslutningsreglene 
(simpelt flertall). I tillegg er eskaleringsveien til RSR tatt bort. Adm. Dir. i Sykehuspartner har fremdeles ikke 
mandat til å akseptere risikoer utenfor regionalt akseptnivå, men eskaleringsveien går til programstyret i iMod 
og ikke til databehandleransvarlige (HFene).  Sikkerhetsansvarlige i HFene kan fremdeles eskalere saker til sine 
HF, selv om de ikke er medlemmer. Imidlertid har vi fått bekreftet gjennom intervjuer at informasjon fra iMod 
Security Board så langt ikke har vært tilgjengelig eller blitt aktivt delt med HFenes sikkerhetsansvarlige og 
medlemmer av RSV. 

Kontrakten, mandatet til iMod Security Board og fullmakt fra HFene til Sykehuspartner referer til HSØs 
regionale styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS8), som er offentlig tilgjengelig på internett 
(http://ehandboken.ous-hf.no/folder/1148). Det er gjentatte referanser til regionalt akseptnivå, akseptabel 
risiko og godkjenning av risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet. 

I HSØs ISMS har man definert akseptabel risiko som (jf. http://ehandboken.ous-hf.no/document/109273): 

«Med «akseptabel risiko» menes i styringssystemet hvor stor risiko regionen kan akseptere, for at det 
inntreffer en hendelse som kan forårsake brudd på konfidensialitet, tilgjengelighet eller integritet for helse- 
og personopplysninger. Sikkerhetstiltak skal etableres slik at sannsynligheten for, og konsekvensen av, 
sikkerhetsbrudd ikke overstiger akseptabelt risikonivå.» 

For å få en nærmere forklaring på hva som er regionalt akseptnivå, refereres det til ISMS-dokumentet 
«Risikovurderinger – bakgrunn for sannsynlighet og konsekvens» (Regionalt sikkerhetsfaglig råd, 6/12-
2016). Figur 3 nedenfor viser hvordan akseptnivåene er gjengitt i dokumentet. Styringssystemet for 
informasjonssikkerhet viser til konsekvensskalaer for Helsehjelpen, Forholdet til pasienten, Helsevesenet, 
Helseforetaket og Medarbeiderne. 

                                                             
8 ISMS (Information Security Management System) er engelsk for styringssystem for informasjonssikkerhet, jf. 
ISO 27000 standarden. 
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Figur 3 – Akseptkriterier som beskrevet i HSØs styringssystem for informasjonssikkerhet 

Imidlertid fraviker akseptnivået ovenfor fra det som blir oppgitt brukt i programmet:  

 «Regionalt akseptabelt risikonivå, er definert ut fra vår 4x4 matrise for risikovurderinger. Denne er definert 
som følger:  

 Risiko med verdi 1-5 (1-4) er innenfor akseptnivå (Grønn)  

 Risiko med nivå 6-9 (6, 8 og 9) er utenfor akseptnivå (Gult), og det skal utarbeides tiltak for å lukke 
sårbarheten.  

 Risiko med nivå (12 og 16) er utenfor akseptnivå (Rødt), og det skal utarbeides tiltak for å lukke 
sårbarheten. Ofte vil disse tiltakene være krevd lukket før implementering.» 

Det oppgitte risikonivået korresponderer ikke med styringssystemets risikomatrise og dens fargeskalering. 
Risikovurderingene som er behandlet i iMod Security Board fraviker også fra styringssystemets 
konsekvenskategorier da risikoene er vurdert kun i forhold til konsekvenser for konfidensialitet, integritet, 
tilgjengelighet og sporbarhet (KITS). Programmet har heller ikke klart å klargjøre hvilke kriterier for KITS som 
er brukt (dvs. hva det er som skal til for at en risiko blir vurdert til å ha en katastrofal konsekvens og ikke en 
moderat konsekvens).  

Det er ikke angitt om regionalt akseptnivå refererer til risikonivået før eller etter tiltak. I risikovurderingene er 
det ikke dokumentert vurderinger av restrisikonivå (dvs. hvilken risikoreduserende effekt de foreslåtte tiltakene 
forventes å ha). Da det fremstår som at iMod Security Board har vedtatt risikoer ut ifra restrisikonivå, er det 
vanskelig å kontrollere om det er vedtatt risikoer utenfor akseptnivå (dvs. risikoer som burde blitt eskalert). Det 
er ikke fremkommet at resultat av risikovurderinger er eskalert fra iMod Security Board til administrerende 
direktør i Sykehuspartner i henhold til fullmakten fra HFene signert 16. mars 2017. 
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PwCs vurdering 

Da det er vist til regionalt akseptnivå i fullmakten fra HFene til Sykehuspartner og iMod Security Board, er det 
vesentlig at akseptnivået er klart beskrevet for å forstå hvilke risikoer iMod Security Board kan akseptere og 
hvilke risikoer de skal eskalere til administrerende direktør i Sykehuspartner. Uklarheter knyttet til kriterier for 
risikoaksept og metodikk (bruk av konsekvensskalaer) fører til uklarheter for hvem som kan akseptere hvilke 
risikoer. Dette kan føre til at man ikke eskalerer risikoer som burde vært eskalert, og at systemet for vurdering 
av risiko ikke fungerer som en effektivt kontrollmekanisme. 

I tillegg var ett av kriteriene for at Sykehuspartner skulle kunne akseptere risikoer innenfor regionalt 
akseptnivå, at HFenes informasjonssikkerhetsansvarlige skulle ha tilgang til informasjon fra iMod Security 
Board slik at de kunne eskalere risikoer til sine respektive HF. Vi forstår at informasjon fra Security Board så 
langt ikke er blitt aktivt delt med de informasjonssikkerhetsansvarlige, og således har den eneste 
eskaleringskanalen direkte til databehandleransvarlige vært ute av funksjon.  

Kravet om at risikovurderingene knyttet til TMO Readiness Verification skal være en relativ vurdering i forhold 
til dagens risikonivå (CMO), forutsetter at de kjente svakhetene/sårbarhetene i eksisterende IKT-infrastruktur 
og applikasjonsportefølje er tilstrekkelig risikovurdert og dokumentert. Vår vurdering er at det ikke foreligger 
en fullgod risikovurdering av den eksisterende løsningen. Dette kan være årsaken til at kjente 
svakheter/sårbarheter i eksisterende IKT-infrastruktur og applikasjonsportefølje ikke er blitt tilstrekkelig 
vurdert i de gjennomførte risikovurderingene. Det kan også føre til at man vurderer en liten risikoøkning til en 
eksisterende kritisk («rød») sårbarhet for å være liten («grønn»). 

6. Sentrale informasjonssikkerhetsrisikoer knyttet til ESN-
kontrakten er ikke blitt tilstrekkelig vurdert  

Faktiske forhold lagt til grunn 
Landrisikovurderingen  «Risikovurdering - behandling av personopplysninger i Bulgaria» ble først behandlet i 
Infrastrukturkammeret i iMod Security Board 28. februar 2017. Her ble det vedtatt å eskalere denne til RSV 
(Services Chamber i iMod Security Board). Landrisikovurderingen ble så behandlet i ekstraordinært RSV-møte 
10. mars 2017, hvor den ble tilsluttet av 6 av 11 stemmeberettigede i RSV, 3 blanke og 2 ikke tilsluttet. 4 
medlemmer av RSV hadde meldt forfall. 

Landrisikovurderingen konkluderer med at tjenesteoverføring til Bulgaria medfører økt risiko innenfor alle 
områdene som er tatt med i vurderingen. Blant annet står det at: 

  «Det foreligger flere kjente svakheter i sikkerhetsnivået og i internkontrollen til Sykehuspartner som 
påvirker risikonivå ved bruk av eksterne tjenesteleverandører. (..) Noen kjente svakheter utgjør 
allerede en uakseptabel risiko og det må derfor iverksettes risikoreduserende tiltak før overføring kan 
skje.»   

 Om TMO readiness verification står det at  «Frem til risikovurderingen og partnerens vurdering 
foreligger, er det uavklart hvorvidt partneren ivaretar grunnleggende krav til informasjonssikkerhet 
og internkontroll, samt personvern. (..) Før  «TMO readiness verification» er ferdigstilt kan det ikke 
konkluderes på hvilken endring i risiko eller sikkerhetsnivå behandling av personopplysninger fra 
partneren vil medføre, herunder også inkludert leveranser fra andre land.»  

Landrisikovurderingen inneholder ingen vurderinger om faktisk risikonivå eller eksplisitte vurderinger av 
tiltakenes risikoreduserende effekt. Vurderingene er hvorvidt risikonivået øker i forhold til dagens situasjon. 
Det er imidlertid ikke gitt noen henvisning til en vurdering av dagens risikonivå knyttet til kjente sårbarheter i 
eksisterende IKT-infrastruktur. I intervjuer vi har gjennomført, viser fagpersoner til to dokumenter for 
beskrivelse av risiko knyttet til kjente sårbarheter; en presentasjon kalt «Strategisk partnerskap – 
informasjonssikkerhet og risiko» og «Risikovurdering – HSØ standard plattform». 

Presentasjonen «Strategisk partnerskap – informasjonssikkerhet og risiko» er utarbeidet av 
informasjonssikkerhetsansvarlig og ble første gang presentert 8. juni 2015 til programstyret i 
Anskaffelsesprosjektet eksternt partnerskap (SPIIS). Presentasjonen viser til utfordringer ved behandling av 
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person- og helseopplysninger hos leverandører plassert utenfor Norge. Imidlertid fremgår det ikke av 
presentasjonen en vurdering av risikonivået knyttet til kjente sårbarheter i IKT-infrastrukturen.  

Rapporten «Risikovurdering – HSØ standard plattform» fra 21. juni 2013 er utarbeidet av EY og foreligger i 
versjon 0.99. Vi kjenner ikke til om denne rapporten er formelt behandlet og internt distribuert. Rapporten er 
unntatt offentlighet, beskriver at forholdet mellom HFene, HSØ RHF og Sykehuspartner innen 
informasjonssikkerhet ikke er tilstrekkelig avklart, og at dette skaper grunnleggende uklarheter i forhold til 
styring av informasjonssikkerhet. Det vurderes også at sikkerhetsmessig godkjenning og verifikasjon av 
prosjekter og leveranser ikke fungerer og at foreslåtte tiltak for identifiserte risikoer ofte ikke gjennomføres. 
Rapporten peker også på en rekke svakheter/sårbarheter i IT-infrastrukturen, bl.a. knyttet til identitets- og 
tilgangsstyring.  

I etterkant av ekstraordinært RSV-møte (Services Chamber) og fullmakt fra HFene til Sykehuspartner 
vedrørende mandat for å akseptere risiko knyttet til informasjonssikkerhet (jf. forrige kapittel), har iMod 
Security Board (Infrastrukturkammeret) behandlet og akseptert følgende risikovurderinger vedrørende 
tilganger fra Bulgaria: «Risk assessment Access to CMO from Bulgaria – Availability» og  «Bulgaria CMO 
Access for Knowledge Transfer» (24. mars 2017), og «Privacy disadvantage and risk assessment - Access to 
TMO from Bulgaria» (11. april 2017).  

Disse risikovurderingene vurderer den relative risikoøkningen i forhold til dagens situasjon (CMO), og angir 
ikke en vurdering av det faktiske risikonivået. I tillegg inneholder vurderingene flere risikoer som 
Sykehuspartner selv definerer som utenfor regionalt akseptnivå («røde» og «gule»), men blir vedtatt med 
forutsetninger om at risikoreduserende tiltak blir gjennomført. 

I Sykehuspartner sin tertialvise rapportering på risiko til ledelsen er informasjonssikkerhetsrisiko rapportert 
med lav sannsynlighet og høy konsekvens. Det kan skapes et inntrykk av at relativvurderingene har denne 
vurderingen som utgangspunkt for dagens risikonivå (CMO). Denne vurderingen virker ikke å være i 
overenstemmelse med konklusjonen fra programmets landrisikovurdering for Bulgaria, og heller ikke med EYs 
rapport om HSØ standard plattform fra 2013. 

PwCs vurdering 
Alle risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet som er gjennomført i regi av programmet, er 
relativvurderinger i forhold til dagens risikonivå (CMO). Dagens risikonivå er imidlertid ikke dokumentert. Den 
gjennomførte landrisikovurderingen har avdekket at kjente sårbarheter i eksisterende IKT-infrastruktur 
medfører høyere risiko i forbindelse med de tilgangene som må gis ved gjennomføring av oppgaver som skal 
utføres fra Bulgaria. Det fremstår ikke av etterfølgende risikovurderinger behandlet i iMod Security Board at 
disse svakhetene er tilstrekkelig hensynstatt. Dette fører til at det vi oppfatter er vesentlige sårbarheter i 
eksisterende IKT-infrastruktur ikke legges til grunn for vurdering av tiltak eller eskalering av risiko.  
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Om Helse Sør-Øst RHF har fått 
tilstrekkelig informasjon om 
risiko og gjennomføringen av 
programmet vedr. 
informasjonssikkerhet 

7. Presentasjonen til styret i HSØ RHF i sak 069-2016 
vedrørende IKT-infrastrukturmodernisering var upresis 
og varsler om dette er ikke kommunisert til 
administrerende direktør i HSØ RHF 

Faktiske forhold som er lagt til grunn 
HPN/ESN-kontrakten regulerer en tre-trinns prosess, henholdsvis nåværende operasjonsmodus (CMO), 
overføringsfasen (TMO) og fremtidig operasjonell drift på fornyet IKT-infrastruktur hos leverandør (FMO). I 
CMO-fasen er det behov for at leverandør får tilgang til nåværende IKT-infrastruktur hos Sykehuspartner, blant 
annet for å gjennomføre aktiviteter knyttet til kunnskapsoverføring og kartlegging av IKT-infrastruktur.  

Det følger av kontrakten at representanter for ESN skal gis tilgang for å kunne utøve nødvendige oppgaver i 
nåværende IKT-infrastruktur etter forutgående risikovurderinger. Tilstanden på IKT-infrastrukturen innebærer 
at enkelte av disse tilgangene også vil innebære muligheten for å få tilgang til pasientopplysninger.  

I HSØ RHF styresak 069-2016 8. september 2016 ble det gitt en presentasjon hvor det bl.a. ble presentert 
følgende informasjon: 

 «Personell som drifter IKT-infrastruktur skal ikke ha tilgang til personsensitiv informasjon – egne 
sikkerhetsmekanismer for dette» 

 «Ekstern partner vil ikke ha tilgang til pasientdata.» 

Det framgår ikke av presentasjonen hvilke faser i kontraktsforløpet disse kravene knytter seg til.  

En representant for Sykehuspartner som var tilstede i styremøtet den 8. september 2016 uttrykte sin bekymring 
til presentasjonen til ledende ansatte i HSØ RHF i en e-post 25. september 2016. Vedkommende påpekte bl.a. 
følgende: 

«Konkret gjelder det formuleringen i styresakens presentasjon foil #5 som fastslår at ekstern partner vil ikke 
ha tilgang til pasientdata. Dette er litt unyansert formulert/presentert og en forenkling av de sikkerhetskrav 
som er stilt i kontrakten og beskrevet i styresakens saksfremlegg. Kjernen i sikkerhetskravene er at i alle 
sammenheng skal lov og forskrifter skal oppfylles, og at det er satt spesielle krav knyttet til drift utenfor 
Norge og EU/EØS. Det er ikke kravstilt at ekstern partner ikke skal ha tilgang til pasientdata. Drift av IKT-
infrastruktur medfører at driftspersonell får tilgang til pasientdata ved tjenestelig behov – slik er det for 
driftspersonell i Sykehuspartner i dag og dette vil også gjelde for ekstern partner slik avtalen er formulert 
(uavhengig av om dette driftes fra Norge eller annet sted).» 

Tilsvarende bekymring ble også adressert fra sikkerhetsleder i HSØ RHF i en e-post 18. oktober 2016 til en 
leder i HSØ RHF.  
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Sikkerhetsleder adresserte dette på nytt i en e-post 8. mars 2017 til samme leder samt en annen ledende ansatt i 
HSØ RHF. Vedkommende påpekte dessuten følgende: 

«De som drifter IKT-infrastrukturen drifter jo servere hvor pasientopplysninger beviselig ligger lagret.» 

Våre undersøkelser har ikke kunnet fastslå at de ledende personene i HSØ RHF, som ble konfrontert med at 
informasjonen presentert for styret ikke var i tråd med de reelle forholdene i kontrakten, har bragt denne 
informasjonen videre til administrerende direktør i HSØ RHF.  

I styremøte for Sykehuspartner 5. april 2017 fremmet ansattrepresentantene en protokolltilførsel vedr. sak om 
virksomhetsoverdragelse (sak 025-2017).  Her framkommer følgende: 

«Teknikere skal ikke ha tilgang til å logge seg på den enkelte fagapplikasjon, men kun tilgang til å logge seg 
på en server. Slik som systemet er satt opp i dag vil det allikevel være mulig for en tekniker å logge seg på en 
slik server og deretter hente ut informasjon fra denne. En slik informasjon vil i mange tilfeller kunne 
inneholde sensitive data, slik som: Pasient navn, personnummer, undersøkelse, diagnose med mer. Teknikere 
hos Helse Sør-Øst RHF sin eksterne partner vil få de samme tilgangene og dermed de samme mulighetene til 
å hente ut sensitiv informasjon.»  

Internt i Sykehuspartner ble problemet med måten ekstern leverandørs tilganger ble fremstilt på tatt opp av en 
av de IT-ansatte som arbeidet med IKT-infrastrukturen. Dette innebar en intern e-postkorrespondanse i 
Sykehuspartner som strakk seg over tre uker i september og oktober 2016, og som også involverte 
administrerende direktør i Sykehuspartner og andre sentrale personer. Fra den interne korrespondansen 
framkommer blant annet følgende: 

«Noen i HPE vil likevel måtte tidvis kunne få tilgang til pasientdata, f.eks. ved konfigurer verktøy og ved 
enkelte hendelser der opprettholdelse av tilgjengelighet til tjeneste overstyrer konfidensialitet.» 

E-postkorrespondansen internt i Sykehuspartner viser videre at det ble gjort forsøk på formuleringer som var 
ment å nyansere presentasjonen som var gitt styret i HSØ RHF slik at denne kunne aksepteres uten at den 
måtte endres.  

Som saksfremlegg i sak 069-2016 fikk styret i HSØ RHF forelagt møteprotokoll fra drøftinger med de 
tillitsvalgte i HSØ etter hovedavtalens § 42.  

Av protokollen fremgår blant annet følgende knyttet til informasjonssikkerhet: 

 «Det stilles i Norge strenge krav, i lov og forskrift, til oppbevaring og behandling av personsensitiv 
informasjon og pasientinformasjon. Det er ikke tillatt etter norsk lov å flytte denne typen informasjon ut av 
EU/EØS-området. Det er avtalen satt som krav fra Helse Sør-Øst RHF at ingen personsensitiv informasjon, 
herunder pasientdata, skal lagres utenfor Norge. En eventuell avtale vil innebære drift av eksisterende IKT-
infrastruktur, etableringen av en modernisert IKT-infrastruktur og påfølgende drift av denne. For den 
eksisterende IKT- infrastrukturen er det satt som krav at denne må driftes fra EU/EØS. 

For drift av den moderniserte IKT-infrastrukturen er kravene i avtalen slik at dersom det utøves drift av IKT-
infrastruktur utenfor Norge må dette gjøres gjennom sikkerhetsmekanismer som hindrer at driftspersonell 
som utfører oppgavene får tilgang til helse- og personopplysninger, samt som hindrer at driftspersonell får 
tilgang til å flytte dataene ut av Norge.» 

Leser man utdraget fra protokollen nøye vil man se at ekstern leverandør ikke bare skal etablere en moderne 
IKT-infrastruktur. Leverandøren skal også inn og drifte den eksisterende IKT-infrastrukturen. Dernest framgår 
det at de sikkerhetsmekanismer som skal hindre at driftspersonell får tilgang til helseopplysninger først vil bli 
innført i den moderniserte IKT-infrastrukturen (FMO). 

PwCs vurdering 

Deler av informasjonen presentert for styret i HSØ RHF gjenspeiler ikke det faktum at gjennomføringen av 
kontrakten vil kreve at eksternt driftspersonell vil få mulighet til å få tilgang til helseopplysninger etter at en 
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risikovurdering er gjennomført og godkjent. Selv om den upresise informasjonen ble adressert i e-poster og 
mulig i samtaler til sentrale personer i HSØ RHF er det uheldig at Sykehuspartner ikke adresserte dette mer 
formelt i linjen, ved for eksempel et saksfremlegg for styret i Sykehuspartner. En ledende ansatt i HSØ RHF har 
hatt rollen som styreleder i Sykehuspartner og to andre ledende ansatte har vært medlemmer av iMod 
programstyre. Dette kan ha bidratt til at ansatte i Sykehuspartner har ansett at HSØ RHF har vært tilstrekkelig 
informert.  

De ledende personene i HSØ RHF som ble konfrontert med informasjonen om avviket mellom det som var 
fremlagt for styret i HSØ RHF og reelle forhold burde umiddelbart ha kommunisert dette videre til 
administrerende direktør. For den ene ville dette innebære rapportering utenfor linjen. Det mener vi ville vært 
riktig i en sak som denne.  

Etter PwCs syn burde sak 069-2016 inneholdt en mer presis fremstilling av de ulike fasene i kontraktsforløpet, 
herunder hvilke tilganger ekstern leverandør ville få i de ulike fasene. For eksempel framgår det klart av 
kontrakten at leverandøren skal gis tilganger i CMO-fasen før sikkerhetsmekanismene i den moderniserte IKT-
infrastrukturen er på plass. Disse tilgangene var nødvendig for at driftspersonell hos leverandøren skulle kunne 
gjøre nødvendig kartlegging av nåværende IKT-infrastruktur.  
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Vurdering av styringsmodell 
Faktiske forhold lagt til grunn 

Ved beslutning av IKT-strategien (RHF styresak 086-2015) fremgår det at HSØ RHF gjennom strategien påtar 
seg et stort ansvar for å etablere hensiktsmessige regionale IKT-løsninger. Videre fremgår det at «Vellykket 
gjennomføring av strategien vil kreve tett involvering av hele regionen, og med en tydeligere prioritering og 
stram styring. (..) Konsekvensen av strategien vil nødvendigvis være en begrensning av det lokale 
handlingsrommet innen IKT-investeringer i helseforetakene (..).» 

I DNV GLs risikoanalyse for modernisering av IKT-infrastruktur, som var del av styret i HSØ RHF sitt 
saksgrunnlag i sak 069-2016, pekes det særskilt på «risiko for at regional styring ikke styrkes og 
operasjonaliseres ytterligere for å lykkes med modernisering av infrastruktur.» Risiko er knyttet til om 
foretaksgruppen operasjonaliserer en effektiv beslutningsstruktur der foretakenes behov balanseres mot mål og 
planer for standardisering. Risikoen er vurdert som størst, både for alternativet med å gjøre moderniseringen 
selv, og ved bruk av ekstern partner.  

Gjennom HSØ RHF styrevedtak 8. september 2016 (sak 069-2016) og foretaksmøte i Sykehuspartner 15. 
september 2016, samt stor deltakelse i forutgående anskaffelsesprosess må det legges til grunn at 
Sykehuspartner har påtatt seg et oppdragsansvar for iMod og har god forståelse for sentrale strategier og 
målsetninger som iMod skal realisere. 

Sykehuspartner har ansvar og fullmakter i kraft av å være et felles IKT-tjenesteleverandør for foretaksgruppen. 
Sykehuspartner har ingen instruksjonsmyndighet overfor HFene. Direktørmøte i HSØ er rådgivende for 
administrerende direktør i HSØ RHF og de månedlige oppfølgingsmøtene mellom Sykehuspartner og HSØ 
RHF er formelle møter som er hjemlet i Helseforetaksloven. 

HSØ RHF konkretiserte i januar 2017 kravet om et forsterket styrings- og oppfølgingsregime for iMod, 
inkludert innføring av særskilte oppfølgingsmøter og tertialvis rapportering. HSØ RHF beskriver at iMod 
innebærer forpliktelser for hele foretaksgruppen og understreker viktigheten av bred involvering og tett 
samarbeid med HFene. Sykehuspartner forventes å ta initiativ til koordinering mellom iMod og programmet 
Digital fornying som ledes av HSØ RHF. Forhold av strategisk karakter eller som berører foretaksgruppen skal 
forelegges HSØ RHF uavhengig av økonomisk omfang. 

Sykehuspartner oversendte 10. februar 2017 «Overordnet styringsdokument Infrastrukturmodernisering» til 
HSØ RHF for godkjenning. HSØ RHF gav 8. mars 2017 sin godkjenning med enkelte presiseringer.  

Konsulentselskapet Metier gjennomførte i mars 2017 en ekstern vurdering av iMod med formål om å sikre at 
programmet er styrt og organisert slik at det kan lykkes i å nå mål og realisere gevinster, samt vurdere 
organisering og styringsdokumentasjon opp mot beste praksis. Rapporten er konfidensiell og kan derfor ikke 
gjengis i detalj, men overordnet pekes det på manglende styringsdokumentasjon og uklarheter i 
styringsstruktur og ansvarsdeling. Metier anbefaler en rekke tiltak knyttet til bedre styring, inkludert at 
Sykehuspartner bør styrke egen programorganisasjon med ekstern kapasitet. I PwCs intervjuer med tre ledende 
ansatte i Sykehuspartner anerkjennes Metiers vurderinger og anbefalinger i stor grad. PwC har derfor valgt å 
ikke gjøre en tilsvarende, selvstendig vurdering. Vi legger til grunn at Sykehuspartner har mottatt en rekke 
anbefalinger som gir retning for hvordan videreføringen av iMod bør styres og organiseres. 

PwCs vurdering 
En velfungerende regional styringsmodell for IKT er en forutsetning for å lykkes med modernisering av IKT-
infrastrukturen. HSØ og Sykehuspartner har historisk ikke lykkes med å etablere en regional, standardisert 
IKT-infrastrukturplattform. Valget av en ekstern internasjonal leverandør, hvor premissene i 
forretningsmodellen er standardisering, storskalafordeler og et internasjonalt leveranseapparat, stiller nye krav 
til Sykehuspartner. Vår erfaring er at det er spesielt innen leverandørstyring og i rollen som tjenesteintegrator 
mellom helseforetakene og ekstern leverandør at Sykehuspartner må etablere mer kapasitet og profesjonalisere 
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arbeidsprosessene. Sykehuspartner bør nøye vurdere behovet for å styrke egen kapasitet for å sikre god 
leverandørstyring og utvikle rollen som tjenesteintegrator. 

Med hensyn til DNV GLs risikoanalyse vurderer vi at en rekke risikopunkter knyttet til «ekstern partner» er tett 
koplet til (behovet for og avhengigheten til) en velfungerende regional styringsmodell. Vi vurderer at flere av 
risikopunktene kun listet av DNV GL under «ekstern partner» også er relevante for alternativet å «gjøre det 
selv». 

Styringsdokumentet for gjennomføring av IKT-infrastrukturmoderniseringen, minimum de sentrale 
prinsippene knyttet til styringsmodell, ansvar og fullmakter, burde vært utarbeidet som en del av prosessen 
med valg av ekstern partner. I mangel av et styringsdokument burde Sykehuspartner, i forbindelse med mottak 
av oppdraget, stilt som krav at prinsippene i den regionale styringsmodellen for IKT burde konkretiseres for 
iMod og at styringsdokumentet burde utarbeides i tett samarbeid med HSØ RHF. Gjennom et slikt samarbeid 
kunne flere av kravene i HSØ RHFs «krav til forsterket styring og oppfølging» blitt konkretisert. Det gjelder 
bl.a. hvilke forhold som er av «strategisk karakter» og retningslinjer for eskalering av beslutninger til 
administrerende direktør i HSØ RHF. I tillegg bør behovet for koordinering og eventuell felles planlegging med 
Digital fornying grundigere beskrives enn det som fremgår av kapittel «Samhandling» i iMod 
styringsdokument. Sykehuspartner bør innenfor egne rammer kunne realisere en vesentlig andel av estimerte 
gevinster, men avhengigheter til Digital fornying og beslutninger i HFene kan vesentlig påvirke den totale 
gevinstrealiseringen. Saksfremlegg fra administrerende direktør i Sykehuspartner i HSØ direktørmøter 
dokumenterer at behovet for bedre styring, koordinering og samarbeid er adressert, men dokumentasjonen har 
ikke tydelige forslag til tiltak, med unntak av iMod Security Board og fullmakter fra HFene. 

HSØ RHFs krav om forsterket styring og oppfølging kan muligens oppfattes som et ekstra nivå av styring, 
kontroll og rapportering. Det bør heller sees på som en invitt til å etablere en regional styringsmodell som har 
mer definerte arenaer og strukturer for koordinering, forankring og beslutninger. iMod stiller skjerpede krav til 
Sykehuspartners planlegging, styring og prosesser for koordinering, forankring og samarbeid i 
foretaksgruppen. Sykehuspartner bør nøye vurdere behovet for å styrke egen kapasitet for å oppfylle disse 
kravene og forventningene. 

PwC vurderer at iMods styringsdokument, per mai 2017, har mangler og ikke gir grunnlag for å sikre god 
styring og kontroll. Myndighet og fullmakter i iMods programstyre må klargjøres og det bør sikres at styret i 
Sykehuspartner gis beslutningsmyndighet innenfor rammer og premisser satt av HSØ RHF. 
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Vurdering av ivaretagelse av 
informasjonssikkerhet og sikring 
av personsensitiv informasjon i 
ESN avtalen 
Faktiske forhold lagt til grunn 
EY utførte i juni 2013 en risikovurdering for Sykehuspartner, «Risikovurdering – HSØ standard plattform». 
Dokumentet vi har fått tilgang til har versjon 0.99 og er unntatt offentlighet. Denne risikovurderingen avdekker 
en rekke svakheter innenfor områdene sikkerhetsstyring, drift og forvaltning, og teknologi. Rapporten beskriver 
at forholdet mellom HFene, HSØ RHF og Sykehuspartner innen informasjonssikkerhet ikke er tilstrekkelig 
avklart, og at dette skaper grunnleggende uklarheter i forhold til styring av informasjonssikkerhet. Det vurderes 
også at sikkerhetsmessig godkjenning og verifikasjon av prosjekter og leveranser ikke fungerer og at foreslåtte 
tiltak for identifiserte risikoer ofte ikke gjennomføres. 

Før styrebehandling av eksternt partnerskap ble det gjennomført en risikovurdering av DNV GL. Denne 
risikovurderingen berørte ikke informasjonssikkerhet eller personvern. 

I Sykehuspartner sin tertialvise rapportering på risiko til ledelsen er informasjonssikkerhetsrisiko rapportert 
med lav sannsynlighet og høy konsekvens, selv om det eksisterte en rekke kjente svakheter både i tekniske 
løsninger og styring av informasjonssikkerhet. 

PwC har fått oppgitt at det ikke er gjennomført andre risikovurderinger av den totale 
informasjonssikkerhetssituasjonen etter rapporten fra EY i 2013. 

Som beskrevet i kontraktens Appendix 1-A-6 Security Requirements, krav CT-SEC-TRV-01, skal 
risikovurderingen av overgang til TMO fasen (TMO Readiness verfication) ikke dokumentere den faktiske 
informasjonssikkerhetssituasjonen, men kun vurdere om risiko øker. 

I landrisikovurdering  «Risikovurdering - behandling av personopplysninger i Bulgaria» står det om TMO 
readiness verification: «Frem til risikovurderingen og partnerens vurdering foreligger, er det uavklart 
hvorvidt partneren ivaretar grunnleggende krav til informasjonssikkerhet og internkontroll, samt 
personvern.» Dersom TMO readiness verification kun skal avdekke om risiko øker, vil denne ikke avdekke 
områder hvor dagens løsning ikke er innenfor akseptabel risiko og regelverk. 

PwCs vurdering 
Risikovurderingen utført av EY i 2013 beskriver omfattende svakheter i informasjonssikkerhet i HSØ innen 
områdene sikkerhetsstyring, drift og forvaltning og teknologi. iMod-programmet har gjennom 
sikkerhetskravene i Appendix 1-A-6 som formål å utbedre teknologiske svakheter i IKT-infrastrukturen, samt 
gjennom tjenesteutsetting av drift, forbedre og effektivisere driften av løsningen. Kravene i Appendix 1-A-6 er 
basert på en internasjonal standard og beste praksis innen informasjonssikkerhet.  

Våre funn indikerer at observasjonene i EY-rapporten knytte til styring av informasjonssikkerhet i stor grad 
fremdeles er gjeldende, og at det ikke er iverksatt tilstrekkelige tiltak for å utbedre disse svakhetene. Styring av 
informasjonssikkerhet vil i alle faser av leveransen være HFene sitt ansvar. 

En av de sentrale manglene er relatert til gjennomføring av risikovurderinger. Siden risikovurderinger i 
programmet er gjennomført som relative vurderinger i forhold til dagens situasjon (CMO) har programmet 
ingen oversikt over om dagens løsning er innenfor et akseptabelt nivå. 
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Dette har ført til at iMod-programmet og foretaksgruppen ikke har hatt oversikt over den totale risiko- og 
sårbarhetssituasjonen, og dermed heller ikke oversikt over hvilke tiltak som ville være nødvendig for å ha 
kontroll med informasjonssikkerhet og personvern ved gjennomføring av avtalen. 
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