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A Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering 

A.1 Innledning 

Det er gjennomført en overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) som en del av 

konseptvalgutredningen. Vurderingen som beskrives er en relativ vurdering med fokus på det 

som skiller konseptene.  

Informasjonssikkerhet og risikobildet i dagens løsninger beskrives ikke som del av 

vurderingen. Som bakteppe og illustrasjon på dagens situasjon kan det likevel nevnes 

erfaringer fra NHN: Norsk Helsenett SF har gjennom sin CERT-virksomhet utført IKT-

penetrasjonstester i 2017 – 2018 mot kommuner med til sammen mer enn 1 million 

innbyggere. Testene utført mot store kommuner og interkommunale samarbeid har avdekket 

alvorlige sikkerhetshull og indikerer at det er et betydelig forbedringspotensial av 

kommunenes informasjonssikkerhet. Direktoratet for e-helse har ikke grunn til å tro at mindre 

kommuner eller selvstendig næringsdrivende avtaleparter med mer begrensede ressurser 

har færre mangler innen informasjonssikkerhet. 

A.1.1 Formål med vurderingen 

Formålet er å vurdere risikonivået knyttet til informasjonssikkerhet i de ulike 
konseptalternativene, da med fokus på hva som skiller de ulike konseptene. Dette vil inngå 
som beslutningsgrunnlag ved endelig anbefaling av konsept for en nasjonal løsning for 
kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

A.1.2 Omfang og avgrensninger 

Denne utredningen beskriver et overordnet risikobilde for informasjonssikkerhet slik 
konseptalternativene er skissert per juni 2018, og er basert på tilgjengelig dokumentasjon og 
ressurser. Beskrivelsene omfatter ikke forslag til tekniske komponenter som vil inngå i en 
løsning. Vurderingene er derfor gjort på bakgrunn av konseptbeskrivelser, og ikke valgte 
tekniske løsninger.  

Utilsiktede hendelser som følge av naturkatastrofer, brann og lignende er ikke vurdert da 
leveransemodell og fysiske lokasjoner for eventuelle datasentre eller andre sentrale 
infrastrukturkomponenter ennå ikke er bestemt. 

Det finnes lite empiri som kan benyttes for å beregne sannsynligheten for at tilsiktede 
uønskede hendelser vil materialisere seg. Neste fase bør derfor vurdere nærmere aktuelle 
trusselaktørers motivasjon, kapasitet og kapabiliteter. En grundigere ROS-analyse vil bli gjort 
når konseptvalgutredningen er ferdigstilt og man går inn i en anskaffelsesfase. 

Konsekvens er definert med utgangspunkt i standard konsekvensskalaer utarbeidet av 
Direktoratet for e-helse. Direktoratets konsekvenstabell inneholder seks kategorier (liv og 
helse, personvern, regelverk, strategi, økonomi og omdømme). I denne ROS-vurderingen er 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten subjektet, det vil si at det er konsekvensene sett 
fra helsetjenestens side som vurderes. Dette inkluderer pasientsikkerhet og kvalitet i 
behandlingen. Det er utarbeidet en egen konsekvensvurdering for personvern (pasienter og 
ansatte). Derfor er ikke konsekvensskalaen for personvern benyttet i ROS-vurderingen. 
Uønskede hendelser som har negative personvernkonsekvenser er likevel omfattet, men da 
vurdert som regelverksbrudd. 

ROS-vurderingen ser på den relative forskjellen i risikonivå mellom konseptene. Risikobildet 
for informasjonssikkerhet knyttet til dagens løsning(er) er ikke vurdert (absolutt risikonivå), og 
derfor tas det ikke stilling til hvorvidt risikonivået for dagens løsning(er) er akseptabelt. 
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Vurderingene er også å betrakte som vurdering av iboende risikonivå (før 
kontroller/sikkerhetstiltak). Derfor kan forskjeller i risikonivå mellom konseptene håndteres 
ved å inkludere robuste informasjonssikkerhetstiltak i funksjonskravene til nye løsninger. En 
mer detaljert ROS-analyse bør gjennomføres når tekniske løsningsforslag foreligger i 
anskaffelsen og i forkant av valg av leverandør(er). Denne bør vurdere risikonivået gitt de 
sikkerhetstiltakene som er forutsatt implementert (nåværende/residual risikonivå). 

Det foreslås ikke konkrete risikoreduserende tiltak. Dette må gjøres på et senere tidspunkt 
når endelig konsept er valgt og leverandør(er) av løsningen er involvert.  

 

A.2 Metode og gjennomføring 

Dette kapittelet beskriver metode og gjennomføring av overordnet risiko og 
sårbarhetsvurdering.  

A.2.1 Metode for overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering 

Risikovurdering er et begrep i risikostyring som 
dekker de tre stegene risikoidentifisering, 
risikoanalyse og risikoevaluering, forankret i den 
internasjonale standarden ISO/IEC 31000 
«Risikostyring». Denne overordnede risiko- og 
sårbarhetsvurderingen refererer til de første to 
stegene og er basert på standarder fra ISO/IEC 
27000-serien. 

Risikoidentifisering er det første steget i 
risikovurderinger. Formålet er å lage en 
omfattende liste over potensielle hendelser som 
kan utløse uønskede konsekvenser. Dette er 
betegnet som risikoscenarier. Metoden som er 
fulgt er beskrevet stegvis nedenfor: 

Første steg i en risikovurdering er å gjennomføre en Business Impact Analysis (BIA). Her 
vurderes hvilke informasjonsverdier som behandles i løsningen, omfanget av behandlingen 
og hvor stor skade som kan påføres ved brudd på konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet. Resultatet av denne vurderingen er en beskrivelse av hvilke uønskede 
hendelser (risikoscenarioer) som kan føre til reelle konsekvenser, og er utgangspunkt for å 
se på hvilke trusler og sårbarheter som kan lede til disse. 

Neste steg i risikovurderingen er, med utgangspunkt i BIA-en, å vurdere hvilke trusselaktører 
som potensielt kan utgjøre en trussel mot løsningen. Dette er underlag for å vurdere 
sannsynligheten for at en trusseIaktør vil innlede et angrep (eng.: likelihood of initiation). 
Videre ser man på hvilke metoder som kan benyttes for å utnytte sårbarheter i de ulike 
konseptalternativene. Dette er underlag for å vurdere sannsynligheten for et «vellykket» 
angrep (eng.: likelihood of success). Dette er i henhold til IRAM2 standardens1 prinsipper for 
fastsettelse av risikonivå. 

Videre estimeres risikonivået ved å sette sannsynlighet og konsekvens på de identifiserte 
uønskede hendelsene (risikoene). I denne ROS-vurderingen benyttes Direktoratet for e-
helse sin risikomatrise med tilhørende skalaer slik det er definert i Standard for risikostyring 
(STA-05-001), se vedlegg A.6. Direktoratets skala for sannsynlighet tar utgangspunkt i 
tiltaksstyrke. Dette er utfordrende ettersom det i konseptfasen ikke er besluttet hvilke 

                                                
1 IRAM2 – the Next Generation of Assessing Information Risk, Information Security Forum Ltd., 2014. 
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tekniske løsninger og komponenter som skal benyttes, og man må basere 
sannsynlighetsvurderingen på skissert arkitektur for de ulike konseptalternativene. Vi har 
derfor også gjort bruk av en hjelpeskala angitt i frekvens og årlig sannsynlighet (%). Først og 
fremst er det vurdert forskjellen i sannsynlighet gitt de ulike konseptalternativene (relativ 
sannsynlighet). Dette fordi man i liten grad har forutsetninger for å si noe om hvor ofte en 
hendelse vil kunne inntreffe (absolutt sannsynlighet) uten mer kjennskap til tekniske detaljer, 
eksempelvis fysiske lokasjoner, systemkomponenter, applikasjoner, m.m.  

 

A.2.2 Prosess og arbeidsform 

Direktoratet for e-helse har utviklet en standard prosess for gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Den aktuelle ROS-vurderingen er overordnet og basert 
på overordnede konseptskisser, og derfor avviker prosessen noe fra standardprosessen.  

A.2.2.1 Planlegging og forberedelse 

I planleggingsfasen ble det avklart ansvarsforhold, rammebetingelser, innhold og 
avgrensinger for vurderingen. Det ble tydeliggjort at dette er en overordnet vurdering der 
man ikke tok sikte på å gå i detalj på potensielle tekniske løsninger. Det ble også satt opp en 
tidsramme og en prosjektplan som skulle sikre at vurderingen inngår som en del av 
konseptvalgutredningen for en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
Det ble etablert en prosjektgruppe for utarbeidelse av vurderingen.  

A.2.2.2 Gjennomføring av ROS-analyse 

Prosjektgruppen har i samarbeid med utvalgte fagressurser definert opp risikoscenariene. 
For hvert scenario ble det diskutert hvilke sårbarheter som ligger til grunn for hendelsene, i 
hvilke konsept hendelsen kan inntreffe, hvilke tiltak man kan eller bør iverksette for å unngå 
hendelsen og om det innebærer brudd på konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet. Det 
ble gjort en kvalitativ vurdering av sannsynligheten for at risikoscenariet inntreffer samt 
konsekvensen av at det skulle inntreffe.   

A.2.2.3 Vurdering av aktuelle tiltak 

I tradisjonelle ROS-analyser er det vanlig å foreslå konkrete risikoreduserende tiltak knyttet til 
de identifiserte risikoene. Dette vil bli gjort på et senere tidspunkt når endelig konsept er valgt 
og leverandør(er) av løsningen er involvert.  

 

A.3 Verdier, uønskede hendelser og skadepotensiale  

For å identifisere de viktigste risikoene, må man ta utgangspunkt i hvilke verdier som skal 

beskyttes. I en konseptfase der tekniske løsninger ikke er valgt, er verdiene 

informasjonsobjekter og ikke ressurser (som f.eks. tekniske komponenter eller 

applikasjoner). Med utgangspunkt i verdiene vurderes hvilke faktiske følger (konsekvenser) 

det kan få hvis man opplever uønskede hendelser. For informasjonssikkerhet er det tre typer 

hendelser som vurderes: tap av konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet. Siste steget i 

en Business Impact Analysis er å vurdere skadepotensialet knyttet til de identifiserte 

hendelsene. Dvs. å vurdere potensielle konsekvenser være seg tap av liv og helse, brudd på 

regelverk, økonomiske tap eller tap av omdømme (ref. Figur 7). 
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A.3.1 Verdier  

De ulike konseptene for en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

innebærer behandling av mange typer informasjon, inklusive sensitive personopplysninger. 

Tabell 1 gir en oversikt av hovedtyper av informasjon.  

Tabell 1 Informasjonsobjekter  

 

 
 

- Prosessinformasjon 

- Dokumenterte vurderinger 

- Målinger, observasjoner og resultater 

- Sammenstilt og oppsummert 

informasjon 

- Turnuser og vaktlister 

- Informasjon om ansatte 

- Medisinteknisk utstyr o.l. 

- Medisinbeholdning og –bestillinger 

- Designdokumenter 

- Arkitekturskisser 

- Beskrivelse av sikkerhetstiltak 

- Krypteringsnøkler 

- Etc. 

 

Helseopplysninger er den viktigste verdien, det vil si det informasjonsobjektet det knytter seg 

størst skadepotensial til. Disse opplysningene kan komme på avveie, og er essensielle for 

pasientsikkerheten og kvalitet i behandlingen. Følgelig foreligger det et vesentlig 

skadepotensiale på konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet i samtlige konsepter. 

A.3.2 Uønskede hendelser og mulige konsekvenser 

Det er tatt utgangspunkt i definisjonen av informasjonssikkerhet2 for å identifisere uønskede 

hendelser, det vil si hendelser som innebærer brudd på konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet til informasjon. 

Brudd på konfidensialitet innebærer at uvedkommende får tilgang til informasjon de i 
utgangspunktet ikke har rett på. At uvedkommende får tilgang til denne typen informasjon, 
spesielt helseopplysninger, kan potensielt ha store konsekvenser. I vurderingen har vi skilt 
mellom tilsiktet lekkasje eller misbruk av konfidensiell informasjon og utilsiktede 
informasjonslekkasjer. Skadepotensialet vil typisk være større i felles løsninger eller 
nasjonale løsninger, da et konfidensialitetsbrudd vil omfatte flere innbyggere og mer komplett 
informasjon enn i lokale løsninger eller løsninger begrenset til et mindre antall virksomheter.  

Brudd på tilgjengelighet innebærer at personer med tjenstlig behov ikke får tilgang til 
nødvendig informasjon når de trenger det. I vurderingen har vi skilt mellom utilgjengelighet 
som følge av at systemer eller nødvendig infrastruktur er nede av tekniske årsaker 
(tilkoblingsbarhet) og at helsepersonell ikke har rettidig tilgang til tilstrekkelige 
helseopplysninger (forutsatt tjenstlig behov). Dette kan gå ut over pasientsikkerheten og 
kvaliteten i behandlingen. For lokale løsninger og løsninger som innebærer flere journaler for 
hver innbygger med forskjellig grad av fullstendighet, kan det være et problem at 
helsepersonell ikke har tilgang til tilstrekkelige helseopplysninger. Skadepotensialet knyttet til 
tilkoblingsbarhet (nedetid) vil typisk være større i felles løsninger eller nasjonale løsninger, 
da det vil ramme flere helsetilbud og -institusjoner samtidig, enn i lokale løsninger eller 
løsninger begrenset til et mindre antall virksomheter.  

Brudd på integritet innebærer at dataene utilsiktet eller uautorisert blir endret eller slettet. 
Man kan også si at en situasjon der man ikke kan være sikker på at man har oppdatert og 
fullstendig informasjon er et integritetsbrudd. Feilaktige, ufullstendige eller utdaterte 
                                                
2 ISO/IEC 27000:2016, 2.33: Information security [red.anm. is the] preservation of confidentiality, 

integrity and availability of information.  
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helseopplysninger kan gå utover pasientsikkerheten. Skadepotensialet vil på den ene siden 
være større i løsninger der det er én felles journal per innbygger, da feilaktige endringer i den 
ene masterversjonen vil vises for alt helsepersonell (som har tilgang), enn hvis det er mange 
versjoner av en pasients journal. På den andre siden er det i seg selv et integritetsproblem 
med mange versjoner av journalen (K1 og K4), da helsepersonell ikke kan vite om den 
informasjonen de har tilgang til er fullt ut oppdatert.  

Det er vurdert mulige konsekvenser knyttet til liv og helse, regelverk, økonomi og omdømme, 
se Tabell 2. 

 

Tabell 2 Mulige konsekvenser   

Hendelsestype Konsekvenser 

Konfidensialitet 

Sensitive personopplysninger på avveie, enten som følge av 

tilsiktede eller utilsiktede hendelser, reduserer tilliten mellom 

innbyggere og helsepersonell knyttet til taushetsplikten. Dette 

kan gå utover pasientsikkerheten ved at enkelte ikke oppsøker 

helsehjelp eller holder tilbake helseopplysninger i møtet med 

helsevesenet. Helseopplysninger på avveie vil utgjøre brudd på 

regelverk knyttet til personvern og behandling av 

pasientopplysninger, samt kunne utgjøre brudd på andre typer 

regelverk. Sensitive personopplysninger og helseopplysninger 

kan misbrukes på mange måter, inklusive identitetstyveri eller 

brukes til utpressing av enkeltpersoner. Virksomhetene kan 

derfor bli erstatningspliktig. 

 

 

Tilgjengelighet 

Ikke tilgang til helseopplysninger (gitt tjenstlig behov), enten 

som følge av teknisk svikt (tilkoblingsbarhet) eller at 

helsepersonell ikke har rettidig tilgang til tilstrekkelige 

helseopplysninger, vil kunne gå utover pasientsikkerheten og 

kvaliteten i behandlingen. Dette kan igjen føre til merkostnader, 

erstatningsansvar og svekket omdømme. 

 

 

 

 

Integritet 

Feil helseopplysninger kan gå utover pasientsikkerheten (feil 

behandling, feilmedisinering). Feil i journaler som oppdages 

gjennom innsynsretten vil bidra til å svekke tilliten til 

helsevesenet. 

 

 

 

A.4 Trusselaktører og metoder 

En trusselaktør er i denne analysen definert som en person, organisasjon eller institusjon 
som kan utgjøre en trussel gjennom tilsiktede eller utilsiktede handlinger. Det er tre 
hovedgrupper av trusler: 

• Tilsiktede trusler: Aktøren utfører bevisste handlinger for å skade virksomhetens 

verdier 

• Utilsiktede trusler: Aktøren gjør feil eller ubevisste handlinger som skader 

virksomhetens verdier 

§

§
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• Tilfeldige trusler: «Aktøren» er knyttet til miljø/omgivelser utenfor virksomhetens 

kontroll, f.eks. naturkatastrofer eller infrastrukturfeil som brann og strømstans. 

 

Figur 1 gir en oversikt over relevante aktører innenfor de tre hovedgruppene av trusler. 

 

 

Figur 1 Oversikt over tilsiktede, utilsiktede og ukontrollerte trusler  

 

Trusselaktører vil ha ulik motivasjon og evne til å gjennomføre angrep. Av de tilsiktede 

trusselaktørene er spesielt innsidere en omfattende gruppe. Gruppen inkluderer alle som har 

et legitimt grunnlag for å logge seg inn på sikrede områder på plattformen. Dette inkluderer 

både system- og driftsadministratorer og brukere av plattformen. De ulike tilsiktede 

trusselaktørene vil i ulik grad ha motivasjon og evne til å utgjøre en reel trussel. Det er gjort 

en overordnet vurdering av de relevante aktørenes motivasjon og evne, se Figur 2. Dette 

danner et bakteppe for sannsynlighetsestimatene i ROS-vurderingen. 

 

 

Figur 2 Trusselaktører knyttet til tilsiktede handlinger 

 

Tilsiktede trusler

•Nærstående

•Organiserte kriminelle

• Innsidere

•Fremmede statsmakter

•Offentlige organer

•Næringsinteresser

•Aktivister

Utilsiktede trusler

•Administrator

•Helsepersonell

•Drift- og supportpersonell

•Brukere av plattformen

Ukontrollerte trusler

•Maskinvare

•Strømbrudd

•Brann

•Vannlekasje
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Overordnet vurdering av trusselaktørene: 

• Nærstående (familiemedlemmer, kollegaer, naboer, m.m.) kan ha høy motivasjon for 

å snoke i helseopplysninger, gjerne ut av ren nysgjerrighet. Men evnen er gjerne lav. 

• Aktivister (organisasjoner eller enkeltpersoner med politiske eller ideologiske motiver, 

f.eks. Anonymous, WikiLeaks, etc.) kan motiveres av å avdekke svakheter og 

sårbarheter i systemer, samt lekke informasjon i hensikt av å fremme et politisk eller 

ideologisk synspunkt. I mange tilfeller vil denne typen trusselaktør søke å skade 

omdømmet til en gitt organisasjon eller virksomhet for å sette søkelys på en bransje, 

myndighetsapparat, m.m. Evnen varierer mellom personer og grupper. 

• Organiserte kriminelle («tradisjonelle» kriminelle organisasjoner eller nye «high-tech» 

kriminelle) motiveres av økonomisk vinning, og vil søke å skaffe seg urettmessig 

tilgang til informasjon som enten har en direkte verdi i seg selv, kan videreselges, 

eller benyttes for å presse personer eller grupper til å overlevere penger. Evnene til 

denne typen trusselaktør er fra moderat til høy. 

• Næringsinteresser (næringer som f.eks. bank og forsikring, farmasi, næringsmiddel, 

etc., kan også være politiske organisasjoner, ref. Cambridge Analytica) vil kunne 

motiveres av økonomisk vinning ved hjelp av data som kan benyttes for å bestemme 

optimalt prisnivå for sine varer og tjenester. Næringslivets evner vil avhenge av 

størrelsen på virksomheten, villighet til å benytte eksterne tredjeparter for å skaffe 

seg tilgang til informasjon, m.m. 

• Innsidere (kan være helsepersonell, andre ansatte eller personell fra leverandører 

med brukerrettigheter i systemene) kan motiveres av hevn, personlig økonomisk 

vinning, samt politiske og ideologiske synspunkter. Evnen er moderat til høy, 

avhengig av hvilke tilganger og rettigheter den aktuelle innsideren har. 

• Fremmede makter (kan i prinsippet være alle, men ofte tenker man på nasjonalstater 

med motstridende interesser til Norge) vil motiveres av strategiske, økonomiske og 

nasjonalpolitiske målsettinger. De kan søke å skaffe seg urettmessig tilgang til 

informasjon om viktige beslutningstagere i offentlig og privat sektor, samt 

omkringliggende forhold som familie, venner, m.m. Evnen til fremmede stater er 

svært høy, og de vil ha evnen til å kombinere både fysiske og tekniske metoder for å 

nå sine mål. 

• Offentlige organer (f.eks. politiet, PST, forsvaret, NAV) kan potensielt motiveres av 

samfunnsøkonomiske gevinster ved å nyttiggjøre seg av helseopplysninger utover 

det som er tjenstlige behov eller satt som formål.  

 

En trusselaktør kan anvende forskjellige metoder (kalles også trusseltyper eller 

angrepsvektorer) for å utføre et angrep. Eksempel på metoder som kan benyttes er vist i 

Figur 3. 



Konseptvalgutredning – Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

IE-1029  8 

 

 

 

Figur 3 Eksempel på metoder/trusseltyper/angrepsvektorer 

 

A.5 Risikovurderinger 

I risikovurderingene er det sett på den relative forskjellen i risikonivå knyttet til 
informasjonssikkerhet mellom konseptene. Risikobildet for informasjonssikkerhet knyttet til 
dagens løsning(er) er ikke vurdert (absolutt risikonivå), og derfor tas det ikke stilling til 
hvorvidt risikonivået for dagens løsning(er) er akseptabelt. Vurderingene er også å betrakte 
som vurdering av iboende risikonivå (før kontroller/sikkerhetstiltak), se Figur 4. Derfor kan 
forskjeller i risikonivå mellom konseptene håndteres ved å inkludere robuste 
informasjonssikkerhetstiltak i funksjonskravene til nye løsninger.  

 

 

Figur 4 Risikovurderingene tar utgangspunkt i iboende risiko (før kontroller/barrierer) 
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Figurene 5, 6 og 7 viser det iboende risikobildet for de tre ulike konseptene (konsept 1, 4 og 
7). Tabell 3 (side 11) gir en oversikt av risikoene som fremkommer i risikovurderingene. 

 

Figur 5 Iboende risikobilde for konsept 1 

 

 

 

 

Figur 6 Iboende risikobilde for konsept 4 

 

Figur 7 Iboende risikobilde for konsept 7 
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Iboende risikonivå knyttet til informasjonssikkerhet er relativt høyt for alle konseptene på 

grunn av skadepotensialet knyttet til helseopplysninger (enten på avveie, utilgjengelig eller 

feil). For alle konseptalternativene er det nødvendig å inkludere robuste 

informasjonssikkerhetstiltak i funksjonskravene til nye løsninger, dvs. både tekniske, fysiske 

og organisatoriske risikoreduserende tiltak.  

Generelt er utfordringene knyttet til konfidensialitetsbrudd større for de konseptene der 

helseopplysninger konsolideres i færre løsninger, mens utfordringer knyttet til å sikre rettidig 

tilgang til fullstendige og oppdaterte helseopplysninger er større i konseptene der 

helseopplysninger potensielt er spredt på flere journalløsninger. Derfor gir ikke ROS-

vurderingen et entydig svar på hvilket av konseptene som har størst risikonivå da dette er en 

avveining mellom hensynet til personvern på den ene siden og hensynet til pasientsikkerhet 

og kvalitet i behandlingen på den andre siden. 

Nedenfor følger en oppsummering av vurderingene knyttet til hendelsestypene 

konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet: 

Konfidensialitet:  

Lokale løsninger eller løsninger begrenset til et mindre antall virksomheter gjør ikke 

sannsynligheten mindre for at sensitiv informasjon kommer på avveie (konfidensialitet), men 

det er færre som blir berørt ved konfidensialitetsbrudd. Felles løsninger eller nasjonale 

løsninger kan gi økt motivasjon for et angrep fra trusselaktører da gevinsten er større i form 

av antall pasienter som blir berørt. Tilsvarende vil skadepotensialet være større. Derfor er 

konsekvensen knyttet til konfidensialitetsbrudd lavere (men sannsynligheten større) for 

konsept 1 enn for de andre konseptene. 

Tilgjengelighet: Tilgjengelighetsvurderingene har to aspekter. Det ene aspektet er knyttet til 

tilgjengelighet til tekniske systemer (eng.: connectivity), og det andre aspektet er rettidig 

tilgang til helseopplysninger.  

Tilgjengelighet (eng. connectivity): I nasjonale løsninger (konsept 4 og 7) er det flere 

behandlere og virksomheter som blir berørt hvis løsningene er utilgjengelige.  

Tilgang på helseopplysninger (gitt tjenstlig behov): Rettidig tilgang til fullstendige 

helseopplysninger (gitt tjenstlig behov) bedre ved felles løsninger eller nasjonale løsninger, 

og spesielt der det er én felles journal per innbygger (konsept 7), enn for konsept 1 og 4 (ref. 

risiko nr. 15). Dette er viktig for pasientsikkerheten, og er hovedutfordringen ved dagens 

løsning (0-alternativet).   

Integritet: For integritet, dvs. datakvalitet, er det en fordel med løsninger der 

helseopplysninger ikke ligger spredt i mange systemer. Man vil da kunne få mer like 

databehandlingsprosesser mellom virksomhetene og mellom kommunene, og man vil kunne 

bruke mer ressurser på enhetlig opplæring av helsepersonell og antagelig anskaffe løsninger 

med bedre funksjonalitet for å sikre god datakvalitet (konsept 4 og 7). Men man er mer 

sårbar hvis det først skjer et integritetsbrudd i konseptene med én journal (konsept 7) enn i 

konsept 1 og 4. 
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Tabell 3 gir en oversikt av risikoene som er vurdert. 

Tabell 3 Risikoscenarier (iboende risikonivå) 

Nr. KIT3 Uønsket hendelse 
Risikonivå 

K1 K4 K7 

R1 K Tilsiktet misbruk av sensitiv informasjon. - For å presse/utnytte 

privatpersoner 

4 6 8 

R2 K Fysisk innbrudd/tyveri av opplysninger (utstyr). 2 3 3 

R3 K Snoking, f.eks. helsepersonell som ser i journaler uten tjenstlige 

behov.  

3 2 4 

R4 K Utilsiktet informasjonslekkasje. Offentlig eksponering av data. 2 3 3 

R5 K Utilsiktet informasjonslekkasje pga. tilgangsstyringsforhold. 

Eksponering av data til helsepersonell uten tjenstlige behov.  

2 2 6 

R6 K Utilsiktet informasjonslekkasje pga. usikker 

informasjonsutveksling. Eksponering av data til helsepersonell 

uten tjenstlige behov. Gjelder brukerne av løsningene omfattet 

av konseptene. 

6 3 3 

R7 K Myndighetsaktør forsøker å nyttiggjøre seg av data til illegitime 

formål. 

4 6 6 

R8 K Feil i anskaffelsesprosessen fører til at sensitive data blir 

behandlet utenfor EU/EØS eller godkjente tredjeland. 

6 3 3 

R9 K Manglende etterlevelse av kontrakt fører til at sensitiv data blir 

behandlet utenfor EU/EØS eller godkjente tredjeland. 

6 6 6 

R10 T Utilsiktet og ikke-planlagte nedetider på systemer (alle systemer 

løsningene er avhengige av) 

2 4 4 

R11 T Tilsiktet og ikke-planlagte nedetider på systemer (alle systemer 

løsningene er avhengige av) 

1 8 8 

R12 T Utilsiktet utilgjengelighet på systemene som følge av 

infrastrukturfeil. 

2 4 4 

R13 T Tilsiktet utilgjengelighet (sabotasje, etc.) på systemene som 

følge av infrastrukturfeil. 

1 4 4 

R14 T Tilsiktede tjenestenektangrep 1 8 8 

R15 T Helsepersonell får ikke tilgang til nødvendige 

pasientopplysninger (utilsiktet)  

9 9 3 

R16 T Innbyggers rett til å motsette seg deling av helseopplysninger 

(sperreretten) er ikke reflektert riktig i alle helseløsninger  

8 2 2 

R17 I Feil i data som følge av manuelle feilhandlinger (utilsiktet) 9 6 4 

R18 I Manipulering av data (tilsiktet) - Inkluderer utveksling av 

informasjon der tredjepart interfererer. 

3 3 4 

R19 I Feil i konfigurasjon, applikasjoner eller i forbindelse med 

integrasjoner som fører til endring i data. 

6 6 4 

R20 T Innbygger får ikke informasjon om eller innsyn i hvor egne 

helseopplysninger er lagret 

6 4 2 

                                                
3 Konfidensialitet, Integritet, Tilgjengelighet. 
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R21 I Innbygger får ikke mulighet til å kreve retting eller sletting av 

helseopplysninger 

9 3 3 

R22 K Innbygger får ikke mulighet til å motsette seg deling av 

helseopplysninger (retten til å sperre) 

6 2 2 

R23 K Personer med adressesperre (Kode 6 og kode 7) kan lokaliseres  3 6 6 

 

A.5.1 Risikoreduserende tiltak 

I tradisjonelle ROS-analyser er det vanlig å foreslå konkrete risikoreduserende tiltak knyttet til 

de identifiserte risikoene. Da prosjektet ennå er i konseptvalgfasen, er det ikke foreslått 

konkrete tiltak 

I alle konseptene vil det bli stilt høye krav til informasjonssikkerhet. Hvilke tiltak som bør 
prioriteres og i hvilket omfang, vil være avhengig av hvilket konseptalternativ som velges og 
konseptealternativets aktuelle fysiske, tekniske og organisastoriske tiltak. Prosjektet 
anbefaler at det gjennomføres en mer detaljert ROS-analyse i forprosjektfasen.  

Nasjonale løsninger (konsept 4 og 7) vil være bedre tilrettelagt for å etablere en helhetlig 
informasjonssikkerhetsarkitektur og mulighet for felles tiltak og kontroll, enn dagens løsning 
og konsept 1.  

 

A.6 Risikomatrise, sannsynlighets- og konsekvensskalaer 

Det tatt utgangspunkt i Direktoratet for e-helse sin risikomatrise (ref. STA 05-001 Standard 

for risikostyring), se Figur 5. 

 

 

 

Figur 5 Direktoratet for e-helse sin risikomatrise 

 

Fargene i riskomatrisen i Figur 5 ovenfor er knyttet til et gitt nivå for risikoappetitt (nivå for 

akseptabel risiko). I ROS-vurderingen er det sett på den relative forskjellen i iboende 

risikonivå mellom konseptene, og det er ikke tatt stilling til hvorvidt risikonivået er 

akseptabelt. Det ville uansett ikke vært mulig, da det er risikoappetitten til de virksomheter og 

kommuner som er databehandleansvarlige som skal være førende. Figur 6 viser 

risikomatrisen som er benyttet. Denne har ingen farger, og risikonivået er indikert ved 

produktet av de indekserte verdiene for henholdsvis sannsynlighet og konsekvens. OBS: 
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tallet for risikonivå angir kun relativ vesentlighetsgrad. En risiko A med risikonivå 16 er mer 

vesentlig enn en risiko B med risikonivå 8, men risiko A er ikke dobbelt så ille som risiko B. 

Dette følger av at sannsynlighetsskalaen ikke er lineær, og at vi opererer med kvalitative 

konsekvensskalaer. 

 

 

 

Figur 6 Risikomatrisen benyttet i ROS-vurderingen 

 

Tilhørende konekvensskalaer er vist i Figur 7. I denne ROS-vurderingen har ikke skalaen for 

Personvern blitt benyttet, da den kommunale helse- og omsorgstjenesten er subjektet, det vil 

si at det er konsekvensene sett fra helsetjenestens side som vurderes. Dette inkluderer 

pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen. Det er utarbeidet en egen 

personvernkonsekvensvurdering som hensyntar personvernkonsekvenser for enkeltpersoner 

(pasienter og ansatte). Det har heller ikke vært naturlig å bruke skalaen for Strategi, da 

denne er definert som forsinkelse av realisering av mål. I en konseptvalgfase er dette 

vurderinger som dekkes av usikkerhetsanalysen, og ikke av ROS-vurderingen. 

Tilhørende sannsynlighetsskala er vist i Figur 8. Denne har tiltaksstyrke som utgangspunkt. 

Det er også benyttet hjelpeskalaer for årlig sannsynlighet (%) og frekvens, se Figur 9. Det er 

likevel verdt å merke seg at man først og fremst har ønsket å vise forskjellen i sannsynlighet 

gitt de ulike konseptløsningene (relativ sannsynlighet). Dette fordi man i liten grad har 

forutsetninger for å si noe om hvor ofte en hendelse vil kunne inntreffe (absolutt 

sannsynlighet) uten mer kjennskap til tekniske detaljer, eksempelvis fysiske lokasjoner, 

systemkomponenter, applikasjoner, m.m. Derfor er sannsynlighetsvurderingene i denne 

ROS-vurderingen satt skjønnsmessig for å synliggjøre forskjeller mellom konseptene.  
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Figur 7 Direktoratet for e-helse sine konsekvensskalaer 

 

 

 

 

Figur 8 Direktoratet for e-helse sin sannsynlighetsskala 
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Figur 9 Hjelpeskala for frekvens og sannsynlighet (årlig) 
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