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Vedlegg til ADs orienteringer:  
Sikker lagring av personopplysninger 
 

1 Bakgrunn for saken 
I sak 006-2022 orienterte administrerende direktør om en uønsket hendelse knyttet til feil i 
tilgang til personopplysninger lagret på et filområde i tilknytning til et fagsystem som 
benyttes til innkjøp og logistikk. Personopplysningene lagres her i Excel-format og inneholder 
navn og adresse til mottakere av behandlingshjelpemidler. Behovet for lagringen var avklart 
og lagringen godkjent. Tilgangen skulle kun være for ansatte med tjenstlig behov for å benytte 
filene som grunnlag for å skrive ut adresselapper for videre forsendelse til mottaker.  

Ved en kontroll ble det oppdaget at det var for vide tilganger til filområde, og at potensielt alle 
ansatte ved SSHF kunne lese innholdet i disse filene. Feilen ble korrigert umiddelbart da den 
ble oppdaget. Styret ønsket etter sak 006-2022 en redegjørelse for arbeidet med 
datasystemer med sikker lokal lagring av personopplysninger med plan for ferdigstillelse. 

 

2 Saksopplysninger 
 
Behandling og lagring av personopplysninger kan i hovedsak skje på en av tre følgende måter: 

a) Lagring i et IKT fagsystem, normalt med en bakenforliggende database. Informasjon 
behandles gjennom bruk av fagapplikasjonen. 

b) Lagring i tilknytning til et IKT fagsystem. Som ovenfor, men hvor det også lagres filer til 
et filområde og filmapper i tilknytning til systemet.  

c) Ansattes lagring og behandling av personopplysninger utenfor de etablerte 
fagsystemene. Det benyttes egne filservere til formålet. 
 

Denne lagringen kan illustreres på følgende måte: 

 

Fagsystemer uten filer 
eller mapper. Data lagres i 
en database på en server

Fagsystemer hvor data 
lagres både i en database 
og i filmappe på filserver

Ansatte lagrer data utenfor 
fagsystemer. Filer lagres i 
mapper på filserver

Personopplysninger lagres i database:
• Ansatt får tilgang til data gjennom fagapplikasjon
• Tilgang styres gjennom rettigheter satt i systemet

Personopplysninger lagres i filmapper:
• Ansatte får direkte tilgang til filer med innhold
• Tilgang styres av rettigheter til filmappen

a)

b)

c)

Notat 
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Det er her punkt b) som er bakgrunnen for den uønskede hendelsen, men hvor c) kan 
innebære tilsvarende problemstilling. Det er disse to variantene, med lagring av 
personopplysninger i filmapper som beskrives i dette saksdokumentet.  

 

Supplerende informasjon om lagring av data og filer ved SSHF: 

Lokal lagring: Det fysiske lagringsstedet er her underordnet. Lagringssted avhenger av hvem 
som leverer en IKT-tjeneste. Lagring kan forekomme både i SSHF sine egne datarom, i de 
sentrale datasentrene som benyttes i HSØ, hos Sykehuspartner sine underleverandører 
(eksempelvis personalsystemet som er leveres av Visma) eller hos andre leverandører SSHF 
har avtale med.  

SSHF har i rollen som dataansvarlig alltid ansvaret for påse korrekt tilgang til, og behandling 
av personopplysninger uavhengig av om opplysningene lagres lokalt eller hos en ekstern part, 
også når denne lagringen ivaretas av en databehandler. 

Skylagring: Det samme ansvaret nevnt i forrige punkt gjelder også ved bruk av 
skylagringstjenester. Problemstillinger spesifikt for skylagring, slik som Schrems-II dommen 
mv beskrives ikke ytterligere her, men oversikt og kontroll ved bruk av skylagringstjenester 
inngår i det pågående arbeidet med å dokumentere hvor foretaket lagrer sine 
personopplysninger. 

Lagring på minnepinner: SSHF er i ferd med å innføre ny løsning hvor kun krypterte 
minnepinner kan kobles til foretakets PC-er. Dette reduserer risiko for at personopplysninger 
kan komme på avveie.  

Ansatte lagring på PC eller personlige hjemmeområde: Gjeldende retningslinjer og 
sikkerhetsinstruks tilsier at personopplysninger ikke skal lagres lokalt på PC eller 
hjemmeområde til den ansatte.  

Det ligger her til grunn alle lagringsområder skal være godkjent når formålet er å lagre 
personopplysninger. Tilgangen skal være basert på tjenstlig behov. Den uønskede hendelsen 
omtalt over har likevel viset at feil i tilganger kan forekomme. 

Ansatte har også mulighet til å lagre filer til områder eller filmapper som ikke er godkjent. I 
HSØ ikke er det p.t. ikke innført tekniske kontrollmekanismer som oppdager eller forhindrer 
slik uautorisert lagring. Foretaket er dermed avhengig av god digital sikkerhetskultur, 
holdninger og kunnskap hos ansatte ved deres håndtering av personopplysninger. 

Internkontroll og bruk av internrevisjon benyttes som metode for å kontrollere korrekt 
lagring og tilgang. Det videre arbeidet er oppdelt i følgende tre punkter: 

- Oversikt over foretakets IKT-systemer, med dokumentasjon av hvor lagring av filer 
med personopplysninger kan forekomme som del av systemet. 

- Gjennomgang av datalagring i tilknytning til fagsystemene, dvs. å kontrollere at rett 
tilgang og at innholdet i filmapper er i tråd med forventingene. 

- Gjennomgang av datalagring utenfor fagsystemene, dvs. filer som brukere selv lagrer 
på godkjente filservere og områder de har tilgang til. 

2.1 Oversikt over foretakets IKT-systemer 
Ved SSHF pågår det arbeid med å systematisere og ajourføre informasjon om alle foretakets 
IKT-systemer, ref også GDPR og krav om å føre en «protokoll over behandlingsaktiviteter».  



Sørlandet sykehus HF   3 av 4 
 
Oversikten danner grunnlag for å ivareta internkontrollen og å gå gjennom lagring og 
tilganger i tilknytning til IKT- og fagsystemer. 

Status: 
Pr 1. april er det registrert totalt 354 IKT-systemer. Av disse er 85% kartlagt og arbeidet med 
de siste 15% pågår. Av det totale antallet er det ca. 80% av IKT-systemene som inneholder 
personopplysninger. 

Videre planer og arbeid: 
Oversikt over alle IKT-systemer med personopplysninger må ajourføres med opplysninger 
om hvilke av disse som innebærer lagring til filområder. Dette er en forutsetning for å kunne 
kontrollere korrekt tilgang og at lagring av informasjonen er i tråd med forventingene, jf. 
neste punkt. 

2.2 Gjennomgang av datalagring i tilknytning til fagsystemene  
Avviket har vist at det er behov for å gjennomgå eksisterende lagringsområder og tilganger, 
for å verifisere at dette er i tråd med forventingene. Arbeidet vil videre følges opp og inngå 
som del av det ordinære internkontrollarbeidet fremover. 

Status:  
Arbeidet påbegynnes straks det foreligger informasjon og dokumentasjon av aktuelle 
lagringsområder, som beskrevet i forrige punkt.    

Videre planer og arbeid: 
Det etableres plan revisjon av lagring og tilgang, for å kontrollere systemene etter hvert som 
dokumentasjonen foreligger. Aktiviteten avhenger av dialog med databehandler, her primært 
Sykehuspartner. 

2.3 Gjennomgang av datalagring utenfor fagsystemene 
Jf. punk c) beskrevet innledningsvis finnes det p.t. rutiner for å bestille filmapper med tilgang 
kun for ansatte med tjenstlig behov. Med dagens rutiner er det krevende å ivareta oversikt og 
å kontrollere riktig innhold og tilgang. 

Status:  
Det er allerede besluttet å innføre tjenesten «Regional Sikker Mappestruktur» (RSM), levert av 
Sykehuspartner. Tjenesten innebærer bedre prosesser og kontroll med lagring og tilganger. I 
tillegg vil det være større grad av innebygget sikkerhet og logging, slik at oppfølging og 
kontroll kan ivaretas.   

Videre planer og arbeid: 
Innføring av RSM er pågående og er planlagt ferdig innen utgangen av juni. Som del av 
innføring flyttes eksisterende filområder som inneholder personopplysninger.  

Det er allerede (høsten 2021) igangsatt arbeid med digital sikkerhetskultur og program med 
obligatorisk opplæring innen informasjonssikkerhet og personvern.  
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2.4 Plan for videre arbeid, jf. kap 2.1 – 2.3 

 
 
 
 

2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

85% av systemene OK
Registrering og oversikt over alle IKT-systemer

Dokumentere lagring

Restanse: 15%

Datalagring i tilknytning til fagsystemer
Kontrollere og evt korrigere lagring og tilganger Regelmessig oppfølging, ifm internkontrollen

Datalagring utenfor fagsystemer
Autorisert lagring: innføre «O:\sensitiv»

Arbeid med Digital sikkerhetskultur
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