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Sak 100/16 Oppfølging av sikkerhetsloven ved Akershus universitetssykehus HF 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har fastslått at de regionale helseforetakene, 
helseforetakene og Norsk Helsenett SF omfattes av sikkerhetsloven. Helse Sør-Øst RHF har 
utarbeidet sak om hvordan helseforetakene kan ivareta oppfølging og implementering av 
relevante bestemmelser i sikkerhetsloven. Tiltakene skal gjennomføres innen utgangen av 
2016. Det er utarbeidet instrukser for sikkerhetsleder og informasjonssikkerhetsansvarlig 
som er vedlagt saken. 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til etterretning. 

 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Bakgrunn for saken 
Helse- og omsorgsdepartementet presiserer i brev av 19. desember 2014 at de regionale 
helseforetakene, helseforetakene og Norsk Helsenett SF omfattes av sikkerhetsloven jf. 
sikkerhetsloven § 2 første ledd.  Dette innebærer at Helse Sør-Øst RHF og underliggende 
helseforetak også må rette seg etter lovens forskrifter, for eksempel 
personellsikkerhetsforskriften, forskrift om sikkerhetsadministrasjon, 
informasjonssikkerhetsforskriften, objektsikkerhetsforskriften og forskrift om 
sikkerhetsgraderte anskaffelser.  
 
Sikkerhetslovens formål (jf. § 1) er å: 

a. legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot rikets 
selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser  

b. ivareta den enkeltes rettssikkerhet 
c. trygge tilliten til og forenkle grunnlaget for kontroll med forebyggende 

sikkerhetstjeneste 
 
På direktørmøtet Helse Sør-Øst 3. mars 2016 ble helseforetakenes oppfølging av 
sikkerhetsloven behandlet med følgende konklusjon: 
 

Saken følges opp i det enkelte helseforetak så snart som mulig, herunder  
- Beslutning om etablering av sikkerhetsorganisasjon 
- Søknad om sikkerhetsklarering av nødvendig personell 
- Utarbeidelse av grunnlagsdokument for sikkerhet  
- Utarbeidelse av rutinebeskrivelse for håndtering av sikkerhetsgradert 

dokumentasjon 
 

Helseforetaket skal oversende egenerklæring til Helse Sør-Øst RHF innen utgangen av 
2016, med informasjon om hvilken dokumentasjon foretaket har utarbeidet, nivå for 
håndtering av gradert informasjon, samt hvordan sikkerhetsorganisasjonen i foretaket er 
organisert. Egenerklæringen skal ligge til grunn for Helse Sør-Øst RHFs godkjenning av 
helseforetakets håndtering av sikkerhetsgradert informasjon. Akershus universitetssykehus 
vil oversende egenerklæring før årsskiftet. 
 
Sikkerhetsorganisasjonen ved Akershus universitetssykehus HF 
Sykehusledelsen har vedtatt etablering av sikkerhetsorganisasjonen ved Akershus 
universitetssykehus HF (ledergruppesak 63/16): 

 

Administrerende direktør 

Sikkerhetsleder 
Ruth Ann Gullbekk 

Stedfortreder: Thorun Lundring 

Personellsikkerhetsansvarlig 
Ruth Ann Gullbekk 

Stedfortreder: Thorun Lundring 

Informasjonssikkerhetsansvarlig 
Monica Kjelvik Kristiansen 
Stedfortreder: Hilde Alstad 

Datasikkerhetsansvarlig 
Monica Kjelvik Kristiansen 
Stedfortreder: Hilde Alstad 
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Sikkerhetsloven beskriver roller og oppgaver innenfor virksomhetens sikkerhetsorganisasjon. 
En person kan inneha flere roller, og rollene kan ivaretas innenfor eksisterende stillinger. Det 
skal være etablert stedfortrederfunksjon. 
 
Sikkerhetsleder 
Sikkerhetsleder skal planlegge, drifte, følge opp og forbedre sikkerhetsarbeidet, herunder 
sørge for at kravene i lov og forskrift blir ivaretatt. 
 
Informasjonssikkerhetsansvarlig 
Informasjonssikkerhetsansvarlig skal følge opp ansvaret for håndtering av sikkerhetsgradert 
informasjon 
 
Personellsikkerhetsansvarlig 
Personellsikkerhet vil hovedsakelig omfatte sikkerhetsklarering og autorisasjon av personell, 
herunder også bortfall, tilbakekalling, nedsettelse og suspensjon av sikkerhetsklarering og 
autorisasjon.  
 
Datasikkerhetsansvarlig  
Denne rollen omfatter, og er begrenset til, ansvar for datautstyret som eventuelt benyttes i 
tilknytting til håndtering av gradert informasjon.  
 
Sikkerhetsorganiseringen skiller mellom strategiske og utøvende sikkerhetsfunksjoner. 
Sikkerhetsleder skal også ha tilgang til virksomhetens leder i viktige saker, og er derfor 
direkte underlagt administrerende direktør. 
 
I henhold til vedtak om etablering av sikkerhetsorganisasjonen ble det den 21. juni 2016 
sendt anmodning om sikkerhetsklarering til nivå hemmelig for person ved Akershus 
universitetssykehus HF.  
 
Dokumenter og rutiner for sikkerhetsorganisasjonen 
Følgende dokumenter legges til grunn for sikkerhetsorganisasjonen ved Akershus 
universitetssykehus HF (ledergruppesak 116/16): 

• grunnlagsdokument for sikkerhet 
• rutine for håndtering av sikkerhetsgraderte dokumenter 
• instruks for sikkerhetsleder/personellsikkerhetsansvarlig 
• instruks for informasjonssikkerhetsansvarlig/datasikkerhetsansvarlig 

 
Instruksene følger vedlagt saken. De to øvrige dokumentene er gradert begrenset. 

 
For å kunne ivareta kravene i sikkerhetsloven har det vært behov for å anskaffe godkjent K-
skap for oppbevaring av dokumenter og annet materiale som journalbøker, stempler og 
lignende. Lap-top, makuleringsmaskin og printer/kopieringsmaskin er foreløpig ikke 
anskaffet. 
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Instruks for sikkerhetsleder / personellsikkerhetsansvarlig 

Administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) utpeker sikkerhetsleder med 
stedfortreder. Dette skjer med en skriftlig utnevnelse. Ved Ahus er sikkerhetsleder også 
personellsikkerhetsansvarlig.  

Det er administrerende direktør ved Ahus som er ansvarlig for å autorisere personell for tilgang til 
sikkerhetsgradert informasjon, jf. Personellsikkerhetsforskriften § 5-1. Gjennom denne instruksen 
delegerer administrerende direktør autorisasjonsansvaret til sikkerhetsleder. 

Sikkerhetsleder har ansvar for å planlegge, drifte, følge opp og forbedre sikkerhetsarbeidet i 
foretaket, herunder sørge for: 

• at kravene i lov og forskrift blir ivaretatt 
• at det lages forslag til sikkerhetsmål 
• å bidra til at nyansatte får en innføring i viktige forhold vedrørende sikkerhet, gjeldende 

prosedyrer og rutiner 
• å sikre gjennomføring av verdivurderinger innen sikkerhetsområdet og oppfølging av disse 
• at avvik i forhold til prosedyrer og rutiner registreres, følges opp og lukkes 
• sørge for at sikkerhetstruende hendelser rapporteres til Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
• å ivareta samarbeid med andre sikkerhetsledere i de andre helseforetakene og med andre 

etater det er naturlig å samarbeide med 
• å sørge for at det gjennomføres øvelser relatert til helseforetakets arbeid innenfor 

sikkerhetsloven 
• å sikre gjennomføring av interne gjennomganger for å sikre at sikkerhetsarbeidet fungerer 
• at sikkerhetsdokumentasjonen er oppdatert og holdt á jour 
• sikkerhetsklarering og autorisasjon av personell i foretaket, herunder håndtere bortfall, 

tilbakekalling, nedsettelse og suspensjon av sikkerhetsklarering og autorisasjon.  

Sikkerhetsleder skal være administrerende direktørs rådgiver i interne sikkerhetsspørsmål. 
Vedkommende har ansvar for at administrerende direktør blir gjort kjent med viktige forhold som 
kan påvirke sikkerhetsstandarden i foretaket.  

Sikkerhetsleder har, ved viktige saker, direkte linje til administrerende direktør og alle andre ledere 
(jfr. § 2-5 i Forskrift om sikkerhetsorganisasjon). Linjen skal holdes informert parallelt.  

Kompetanse krav til sikkerhetsleder / personellsikkerhetsansvarlig: 

• Sikkerhetsleder skal være norsk statsborger 
• Sikkerhetsleder skal inneha kurs i sikkerhetsledelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet eller 

annen relevant utdanning.  
• Sikkerhetsleder skal være autorisert (jf. Sikkerhetslovens kap 6) 
• Sikkerhetsleder bør inneha autorisasjonskurs (kurs i hvordan autorisere personell til gradert 

informasjon) siden vedkommende også innehar rollen som personellsikkerhetsleder.  



 
 

 

Instruks for informasjonssikkerhetsansvarlig / datasikkerhetsansvarlig  

Administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) utpeker 
informasjonssikkerhetsansvarlig med stedfortreder. Dette skjer med en skriftlig utnevnelse. Ved Ahus 
er informasjonssikkerhetsansvarlig også datasikkerhetsansvarlig. Informasjonssikkerhetsansvarlig 
inngår i Ahus sikkerhetsorganisasjon, jf. Grunnlagsdokument for sikkerhet ved Ahus.  

Informasjonssikkerhetsansvarlig skal følge opp foretakets ansvar for håndtering av sikkerhetsgradert 
informasjon, jf. Sikkerhetsloven, Forskrift om sikkerhetsadministrasjon og Forskrift om 
informasjonssikkerhet, herunder sørge for: 

• at kravene i lov og forskrift blir ivaretatt 
• at det utarbeides Rutine for håndtering av sikkerhetsgradert dokumentasjon, og at denne til 

enhver tid er oppdatert.  
• at avvik i forhold til prosedyrer og rutiner registreres, følges opp og lukkes 
• å bidra til at nyansatte etter behov får en innføring i viktige forhold vedrørende 

informasjonssikkerhet 
• å ivareta ansvar for det datautstyr som til enhver tid benyttes i tilknytning til håndtering 

(skriving og lagring) av gradert dokumentasjon.  

 

Krav til informasjonssikkerhetsansvarlig:  

• Informasjonssikkerhetsansvarlig skal være norsk statsborger 
• Informasjonssikkerhetsansvarlig skal være autorisert (jf. Sikkerhetslovens kap 6) 
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