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1 Ledelsens formål med informasjonssikkerhet 
 

Informasjonsteknologi og informasjonssikkerhet er vesentlig for at HSN skal kunne 
utføre sitt samfunnsoppdrag. Det stilles derfor krav til at informasjonssikkerheten blir 
tilfredsstillende ivaretatt. Systemer og infrastruktur skal være pålitelige i bruk, og all 
informasjon skal være korrekt og beskyttet mot uautorisert tilgang.  
 
Medarbeidere, studenter og andre brukere ved HSN skal kunne motta korrekt 
informasjon til riktig tid. Samtidig skal alle være trygge på at informasjon som trenger 
beskyttelse blir behandlet på korrekt måte i samsvar med personopplysningsloven og 
andre bestemmelser. 

  
Det betyr at HSN skal treffe tiltak som sikrer at informasjon og informasjonssystemer 
er beskyttet mot uønskede hendelser.  
 
Brukerne skal forstå kravene i dette dokumentet, og bidra til informasjonssikkerheten i 
henhold til HSNs retningslinjer og standarder. Overtredelse av denne Policy for 
informasjonssikkerhet og vedtatte sikkerhetskrav vil være et tillitsbrudd mellom 
brukeren og HSN.  
 
 
 

 
  

                                
                        …………………………………… 
                Rektor Petter Aasen 

 
                                   for HSN 
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2 Mål og omfang  
 

2.1 Mål for informasjonssikkerhetsarbeidet 
 

 
Høgskolen samler inn og bearbeider informasjon/data ved bruk av vitenskapelige metoder og 
produserer og formidler kunnskap av høy internasjonal kvalitet. Institusjonen forvalter, foredler og 
formidler ikke-materielle verdier – informasjon. Derfor er det også avgjørende at all informasjon 
som institusjonen forvalter i administrasjon, forskning, undervisning og offentlig formidlingsarbeid 
er tilfredsstillende sikret mot brudd på: 
  

 Konfidensialiteten: hindre at uvedkommende får tilgang til konfidensiell eller sensitiv 
informasjon, 

 Integriteten: sikre korrekte data og hindre uønsket endring, sletting eller manipulering av 
informasjon og  

 Tilgjengeligheten: sikre brukere tilgang til informasjon når de har behov for det.      

Policy for informasjonssikkerhet (dette dokumentet) skal bidra til at HSN opprettholder en høy tillit 
hos sine studenter, tilsatte og alle øvrige forbindelser. HSN skal ha rutiner som bidrar til å 
forebygge sikkerhetsbrudd.  
 
Andre konkrete mål for informasjonssikkerheten er å: 
  

 sørge for samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer 

 bidra til at personvern og andre verdier varetas 

 etablere ansvar og eierskap for informasjonssikkerhet ved HSN   

 motivere ledelse, tilsatte og studenter til å opprettholde kunnskap og kompetanse om 
informasjonssikkerhet  

 sikre at HSN er i stand til å fortsette sine tjenester også dersom større sikkerhetshendelser 
skulle inntreffe 

2.2 Arbeidets omfang 
 
Arbeidet med Informasjonssikkerhet ved HSN omfatter alle informasjonsverdier, IT-systemer, 
manuelle registre, teknisk og fysisk infrastruktur som eies eller leies av HSN. Policy omfatter alle 
lokasjoner hvor HSN har virksomhet, og alle ansatte, registrerte studenter, innleid personell og 
gjester ved HSN. 
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3 Mål og strategi for tilfredsstillende sikkerhet 

3.1 Sikkerhetsmål 
 
Følgende mål for arbeidet med informasjonssikkerhet gjelder ved HSN: 
 

1. Arbeidet med informasjonssikkerhet skal bidra til høy kvalitet på forvaltningen av all 
informasjon som benyttes i administrasjon, forskning, undervisning og den øvrige 
formidlingsaktiviteten ved HSN. 

2. Arbeidet med informasjonssikkerhet skal bidra til høy kvalitet på forvaltningen av all 
informasjon som har betydning for at HSN ivaretar sine plikter som offentlig forvaltningsorgan 
og respekterer rettighetene til ansatte, studenter og deltakere i forskningsprosjekter.   

3. Arbeidet med informasjonssikkerhet skal til enhver tid være i tråd med de krav som stilles i 
lover og forskrifter som gjelder for HSN, og følge opp de kravene som 
Kunnskapsdepartementet stiller til arbeidet med informasjonssikkerhet. 

4. Arbeidet med informasjonssikkerhet skal ivareta grunnleggende personvernhensyn, herunder 
privatlivets fred, den personlige integriteten og opplysningskvaliteten, ved all elektronisk 
behandling av personopplysninger. 

5. Arbeidet med informasjonssikkerhet skal bidra til at alle skal kunne ha tillit til kvaliteten på den 
informasjonen som formidles av HSN, uavhengig av hvilke kanaler som benyttes. 

6. Arbeidet med informasjonssikkerhet skal bidra til at HSN ivaretar sitt omdømme som et 
profesjonelt og kompetent forvaltningsorgan.       

3.2 Sikkerhetsstrategi 
 
For å realisere sikkerhetsmålene og sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, skal 
arbeidet med informasjonssikkerhet ved HSN basere seg på følgende hovedprioriteringer: 
 
Alt arbeid med informasjonssikkerhet skal basere seg på risikovurderinger. Alle sikringstiltak, 
uavhengig av om de er tekniske, organisatoriske, fysiske eller personalmessige, skal baseres på 
risikovurderinger som viser behov for tiltakene. Risikovurderinger av IT-systemer og -tjenester, 
datanettverk og infrastruktur, arbeidsprosesser og fysiske forhold skal gjennomføres hvert annet 
år eller ved endringer av betydning for informasjonssikkerheten. Valg av sikringstiltak skal basere 
seg på tiltaksoversikten i ISO/IEC 27001: 2013 Annex A, jf. ISO/IEC 27002: 2013 men ikke 
begrenset av denne.  
 
Ledelsen ved HSN vil bevilge nødvendige ressurser til opplæring og kompetanseheving for 
ledere og ansatte som er delegert ansvar for informasjonssikkerheten eller pålagt å utføre 
konkrete arbeidsoppgaver. Opplæringen og kompetansehevingen skal i særlig grad fokusere på 
arbeidsmetodikken i risikostyrt informasjonssikkerhet og praktisk bruk av konkrete 
arbeidsredskaper.   
 
Ledere i HSN som er delegert ansvaret for informasjonssikkerheten skal sørge for at ressurser 
bevilges til planlegging, gjennomføring og oppfølging av pålagte arbeidsoppgaver. Dette 
inkluderer iverksetting av sikringstiltak som er nødvendige for å oppnå tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet.  
 
Alle brukere av informasjonsverdiene til HSN skal gis informasjon om rutiner for sikker håndtering 
av informasjonsverdier og trusler mot informasjonsverdiene. De skal også informeres om 
avviksmeldingssystemet ved HSN. I tillegg skal de informeres om hensikten med og viktigheten 
av at avvik/sikkerhetsbrudd rapporteres. 
 
Fjerndrift av HSN sine informasjonsverdier, for eksempel bruk av nettbaserte tjenester eller andre 
typer databehandlere, kan bare skje dersom risikoen for sikkerhetsbrudd er innenfor kriteriene for 
akseptabel risiko ved HSN, og dersom de nødvendige avtaler er inngått og blir fulgt opp. 
Utkontraktering (eng.: outsourcing) av drift og forvaltning av informasjon med særskilte 
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sikkerhetskrav, for eksempel sensitive personopplysninger eller konfidensielle forskningsdata, 
kan bare skje etter en spesielt grundig vurdering.  
   
Arbeidet med informasjonssikkerhet ved HSN skal til enhver tid basere seg på anbefalte og 
anerkjente standarder for styringssystemer for informasjonssikkerhet i offentlig sektor, jf. DIFIs 
referansekatalog versjon 3.1, punkt 2.16. UNINETT og Sekretariatet for informasjonssikkerhet i 
UH-sektoren skal benyttes til rådgiving og bistand når det er nødvendig.  
 

3.3 Akseptabel risiko og klassifisering av informasjon  
 
Arbeidet med informasjonssikkerhet skal sørge for at informasjonsverdiene ved HSN til enhver tid 
er tilfredsstillende sikret mot brudd på konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten. For å 
oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal arbeidet basere seg på følgende kriterier for 
akseptabel risiko: 
 
Åpen informasjon: Integriteten og tilgjengeligheten til informasjon som skal være offentlig 
tilgjengelig, uavhengig av om dette dreier som forsknings-, undervisnings- eller administrativ 
informasjon, skal prioriteres. Integriteten til informasjonen skal vektlegges foran hensynet til 
tilgjengeligheten.  
 
Intern informasjon: Konfidensialiteten og integriteten til informasjon som benyttes i intern 
administrasjon og saksbehandling eller i pågående eller planlagt forskning/studentforskning skal 
prioriteres høyt. Dette omfatter blant annet informasjon som er unntatt offentlighet, upubliserte 
artikkel- eller bokmanus, ikke-konfidensielle forskningsdata som ikke er godkjent for 
publisering/offentliggjøring av prosjektleder, utkast til strategier/planer eller ikke-publiserte forslag 
til forskningsprosjekter.  
 
Det aksepteres kun mindre brudd på denne informasjonens konfidensialitet og integritet. Kortere 
avbrudd i informasjonens tilgjengelighet aksepteres.   
 
Sensitiv informasjon: Konfidensialiteten og integriteten til informasjon som er spesielt 
beskyttelsesverdig eller som er underlagt særskilt rettslig regulering, for eksempel konfidensielle 
forskningsdata, opplysninger om enkeltpersoner (personopplysninger) eller forslag/tekster til 
eksamensoppgaver, skal prioriteres særlig høyt.  
 
Det aksepteres ikke brudd på konfidensialiteten eller integriteten til personopplysninger. Dette 
gjelder i særlig grad for sensitive personopplysninger. Kortere avbrudd i personopplysningers 
tilgjengelighet aksepteres.  
 
Det aksepteres ikke brudd på konfidensialiteten og integriteten til konfidensielle forskningsdata 
som ikke er godkjent for publisering/offentliggjøring av prosjektleder. Kortere avbrudd i 
forskningsdataenes tilgjengelighet aksepteres.  
 
Det aksepteres ikke brudd på konfidensialiteten og integriteten til eksamensoppgaver 
(tekster/forslag) og eksamensbesvarelser. Det samme gjelder uferdige eller innleverte 
studentoppgaver (bachelor/master) og avhandlinger (p.hd.) som ikke skal eller ikke er godkjent 
for publisering/offentliggjøring. Korte avbrudd i tilgjengeligheten aksepteres dersom dette ikke 
vanskeliggjør eksamensgjennomføring eller innlevering og sensurering av eksamensbesvarelser, 
studentoppgaver eller p.hd.-avhandlinger. 
 

4 Sikkerhetsorganisasjon og ansvar 

4.1 Sikkerhetsorganisasjonens roller 
 
I sikkerhetsorganisasjonen til HSN inngår følgende roller: 
 

 Høgskolestyret 
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 Rektor og direktør for infrastruktur 

 Viserektor for utdanning, viserektor for FoU og internasjonalisering, dekaner, instituttledere, 

HR-direktør, økonomidirektør, leder for rektors stab og andre enhetsledere  

 Personvernombud 

 Informasjonssikkerhetsansvarlige  

 Informasjonssikkerhetsforum 

 Prosjektledere i forskningsprosjekter  

 Prosjektledere i helsefaglige prosjekter 

 IT-sjef og IT-sikkerhetsansvarlige 

 Eiendomssjef  

 Brukere (ansatte, studenter, gjester). 

 

Nedenfor følger en gjennomgang av hvilket ansvar og hvilke arbeidsoppgaver de ulike rollene i 

sikkerhetsorganisasjonen er pålagt å ivareta. 

 

4.2 Ansvarsbeskrivelser 

4.2.1 Høgskolestyret 

 

Myndighet: 

 Behandler og vedtar policy for informasjonssikkerhet ved HSN og vesentlige endringer i 

policy. Spesielt gjelder dette endringer i sikkerhetsmål, kriterier for akseptabel risiko og i 

styringssystemet for informasjonssikkerhet. 

 Kan stille krav til det videre arbeidet med informasjonssikkerhet ved HSN. 

 

Rapportering: 

 Styret skal informeres årlig om arbeidet med informasjonssikkerhet av rektor.  

 Styret skal informeres om spesielt alvorlige sikkerhetsbrudd av rektor. 

4.2.2 Rektor, prorektor og direktør for infrastruktur 

 

Myndighet og delegasjon: 

 Rektor gis fullmakt til å delegere det overordnede daglige ansvaret for 

informasjonssikkerheten ved HSN til direktør for infrastruktur. 

 Rektor oppnevner medlemmer av informasjonssikkerhetsforumet ved HSN. 

 Rektor sørger for at personvernombudet har tilstrekkelige ressurser og mulighet til å utføre sine 

oppgaver og opprettholde sin ekspertise. 

 Direktør for infrastruktur kan delegere ansvaret for utøvelsen av daglige oppgaver til 

informasjonssikkerhetsansvarlige, herunder også oppnevnelse av medlemmer til 

informasjonssikkerhetsforum. 
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Drift og ressurser: 

 Direktør for infrastruktur skal sørge for at styringssystemet for informasjonssikkerhet blir 

innført, satt i drift og vedlikeholdt. 

 Direktør for infrastruktur skal sørge for at det avsettes tilstrekkelige ressurser til arbeidet med 

informasjonssikkerhet, herunder opplæring og kompetanseheving. 

 

Kontroll og rapportering: 

 Rektor og direktør for infrastruktur skal holde seg orientert om arbeidet med 

informasjonssikkerhet. 

 Rektor og direktør for infrastruktur skal årlig gjennomgå status for arbeidet med 

informasjonssikkerhet ved HSN (Ledelsens gjennomgang).  

 Rektor skal årlig rapportere status for arbeidet med informasjonssikkerhet til høgskolestyret og 

informere styret om spesielt alvorlige sikkerhetsbrudd. 

 Rektor skal, dersom det er nødvendig, foreslå endringer i policy (styringssystem, 

sikkerhetsmål, -strategi, akseptabel risiko og organisering) til høgskolestyret.  

 Direktøren skal meddele Datatilsynet alvorlige brudd på konfidensialiteten til 

personopplysninger som behandles ved HSN.     

4.2.3 Personvernombud 

 

Myndighet og ansvar: 
 Ombudet involveres i alle saker som handler om behandling av personopplysninger i 

virksomheten. Ombudet skal inkluderes i prosessen både tidlig nok og på en god nok måte til 

at hun eller han kan utføre sin rolle. 

 Ombudet skal være uavhengig. Det er virksomhetens ansvar å sørge for at 

personvernombudet ikke mottar instruksjoner om hvordan han eller hun skal utføre arbeidet 

sitt. Ombudet kan ikke avskjediges eller straffes for å utføre sine oppgaver. 

 

Øvrige oppgaver: 
 Skal informere og gi råd til virksomheten og de ansatte i saker som handler om 

personvern 

 Skal bidra til etterlevelse av personvernregelverket og virksomhetens personvernpolitikk 

 Gi råd om, og delta i, vurderinger av personvernkonsekvenser 

Rapportering: 

 Skal rapportere til virksomhetens øverste ledelse. Ombudet skal være bundet av 

taushetsplikt eller konfidensialitet under utførelsen av sine plikter. Så lenge det ikke fører 

til noen interessekonflikt, kan ombudet også utføre andre oppgaver i virksomheten. 

 Skal være kontaktpunkt for de registrerte 

 Skal fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten 
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4.2.4 Informasjonssikkerhetsansvarlige  

 

Myndighet og ansvar: 

 Skal i det daglige utøve høgskoleledelsens ansvar for informasjonssikkerheten ved HSN. 

 Planlegger og leder arbeidet i informasjonssikkerhetsforumet ved HSN. 

 

Tilstand og oversikt: 

 Skal ha oversikt over informasjonsverdier som behandles og IT-løsninger som benyttes ved 

HSN. 

 Skal holde seg orientert om informasjonssikkerhetstilstanden ved HSN, herunder motta 

avviksmeldinger fra fakulteter, avdelinger, andre enheter og forskningsprosjekter. 

 

Revisjoner og rapporter: 

 Skal gjennomføre revisjoner av arbeidet med informasjonssikkerhet ved fakulteter, institutter, 

andre enheter og i forskningsprosjekter. 

 Skal utarbeide rapport om informasjonssikkerhetsarbeidet til høgskoleledelsens årlige 

gjennomgang. 

 

Opplæring, informasjon og bistand: 

 Skal gi opplæring i praktisk informasjonssikkerhetsarbeid til ledere, administrativt og 

vitenskapelige ansatte, prosjektledere og prosjektdeltakere i forskningsprosjekter dersom det 

er nødvendig.  

 Skal, der hvor det er nødvendig, initiere og bistå fakulteter, institutter, enheter og 

forskningsprosjekter ved planlegging, gjennomføringen og oppfølging av konkrete 

sikkerhetsoppgaver, spesielt risikovurderinger, iverksetting av sikringstiltak og inngåelser av 

avtaler med betydning for informasjonssikkerheten (SLA, databehandleravtaler og liknende). 

 Skal informere brukerne (ansatte, studenter, gjester, osv.) om trusler mot 

informasjonssikkerheten. 

 

4.2.5 Informasjonssikkerhetsforum 

 

Myndighet og ansvar: 

 Skal gi råd til høgskoleledelsen om tiltak/initiativ som fremmer informasjonssikkerheten, 

herunder ressursbehov.  

 Skal koordinere planleggingen og gjennomføringen av tiltak/initiativ på 

informasjonssikkerhetsområdet som omfatter hele institusjonen. 

 

Ledelse og sammensetning: 

 Arbeidet planlegges og ledes av informasjonssikkerhetsansvarlige. 

 Forumet består for øvrig av 4-6 vitenskapelige og administrative ledere/ansatte, og eventuelt 

én representant for studentene. Medlemmene kan skiftes ut hvert annet år.  

 Forumet møtes minst én gang hvert semester eller ved behov. 
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Øvrige oppgaver: 

 Skal holde seg orientert om tilstanden på informasjonssikkerhetsområdet, herunder nye trusler 

mot HSN sine informasjonsverdier. 

 Skal gjennomgå meldte avvik og sikkerhetshendelser. 

 Skal gjennomgå resultater fra sikkerhetsrevisjoner. 

 Skal behandle eventuelle forslag til endringer i mål, strategi og organisering i forkant av 

ledelsens gjennomgang. 

 Kan foreslå konkrete mål for arbeidet med informasjonssikkerhet for neste periode (år) i 

forkant av ledelsens gjennomgang.  

4.2.6 Viserektor for utdanning, viserektor for FOU og internasjonalisering, prorektor, dekaner, 
instituttledere, HR‐direktør, økonomidirektør, leder for rektors stab og andre enhetsledere	

 

Myndighet og delegasjon: 

 Skal utøve det daglige ansvaret for informasjonssikkerhet innenfor sine ansvarsområder, 

herunder IT-systemer/tjenester som de har eierskapet til. 

 Skal sørge for at vedtatte sikkerhetsmål, kriterier for akseptabel risiko, datakvalitet og 

sikkerhetsstrategi blir fulgt opp innenfor sine ansvarsområder. 

 Kan delegere utøvelsen av det daglige ansvaret for informasjonssikkerheten til én eller flere 

ansatte ved fakultetet eller enheten. 

 

Kartlegging, risikovurderinger og tiltak: 

 Skal ha oversikt over hvilke informasjonsverdier og IT-løsninger enheten er ansvarlige for, 

inkludert hvilke forskningsdata som behandles. 

 Skal sørge for at det jevnlig blir gjennomført risikovurderinger av:  

o IT-systemer/tjenester som enhetene har eierskap til. 

o Bruk av eksterne IT-systemer/tjenester (fjerndrift).  

o Bruk av IT-utstyr.  

o Arbeidsprosesser (forskning, undervisning, formidling og administrasjon).  

o Fysiske forhold som har betydning for informasjonssikkerheten.  

o Anskaffelse av IT-løsninger.  

o Ved vesentlige endringer i arbeidsprosesser, IT-løsninger eller fysiske forhold. 

 Skal sørge for at sikringstiltak blir iverksatt dersom risikovurderingene viser at 

informasjonssikkerheten ikke er tilfredsstillende, herunder bestille tekniske og fysiske 

sikringstiltak fra IT- eller driftstjenesten. 

 

Informering og opplæring: 

 Skal sørge for at administrativt og vitenskapelige ansatte med ansvar for konkrete 

sikkerhetsoppgaver og prosjektledere/deltakere har kompetanse til å utføre sine oppgaver, for 

eksempel ved å be informasjonssikkerhetsansvarlige om bistand til opplæring. 
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 Skal sørge for at alle brukere i sin enhet (ansatte, studenter, gjester) er kjent med de rutiner 

som til enhver tid gjelder for behandling av informasjonsverdier i administrasjon, undervisning, 

forskning og formidling. 

 

Avviksmelding og avvikshåndtering: 

 Skal sørge for at alle brukere i sin enhet (ansatte, studenter, gjester) er kjent med de 

prosedyrer som til enhver tid gjelder for melding av rutineavvik og sikkerhetsbrudd. 

 Skal sørge for at alle avvik og sikkerhetsbrudd i sin enhet blir lukket, herunder be om 

assistanse fra IT- eller driftstjenesten ved håndtering av tekniske eller fysiske sikkerhetsbrudd 

dersom det er nødvendig.  

 

Revisjoner og avtaler: 

 Skal sørge for at informasjonssikkerhetsansvarlige får nødvendig bistand ved gjennomføring 

av sikkerhetsrevisjoner. 

 Skal, innenfor sine ansvarsområder, sørge for at det inngås databehandleravtaler eller andre 

avtaler med eksterne aktører for å ivareta informasjonssikkerheten (for eksempel SLA), 

herunder sikre at avtalevilkårene respekteres. 

4.2.7 Viserektor for FOU og internasjonalisering og dekanene	
 

Myndighet og delegasjon i forhold til forskningsdata: 

 Viserektor for FoU og internasjonalisering er forskningsansvarlig og har det overordnede 

ansvaret for informasjonssikkerheten i forskningsprosjekter og i lagrede forskningsdata. 

 Viserektor for FoU og internasjonalisering delegerer utøvelsen av sitt ansvar for 

informasjonssikkerheten i forskningsprosjekter til faglig ledelse ved fakultetene (dekanene). 

 Dekanene skal ha oversikt over hvilke forskningsprosjekter som gjennomføres ved fakultetet. 

 Dekanene skal sørge for at vedtatte sikkerhetsmål, kriterier for akseptabel risiko og 

sikkerhetsstrategi blir fulgt opp i forskningsprosjekter. 

4.2.8 Prosjektledere i forskningsprosjekter 	
 
Høgskolen gjennomfører jevnlig forskning som innebærer håndtering av særlig data der 
innsyn av personvern- eller konkurransehensyn bør skjermes særlig. Det kan gjelde 
forskningsprosjekt innenfor helse og omsorgssektoren, men også andre fagfelt ved 
høgskolen. Det er derfor av særlig viktighet at høgskolens medarbeidere som håndterer slike 
spesielt sensitive data er godt kjent med regelverket og de prosedyrer som gjelder slike data.  

 

Myndighet og ansvar: 

 Prosjektleder er sentral og skal sørge for at vedtatte sikkerhetsmål, kriterier for akseptabel 

risiko og sikkerhetsstrategi blir ivaretatt i prosjekter de er ledere for. 

 Skal melde forskningsprosjekter til faglig ledelse ved fakultetet/enheten. 

 Skal, dersom det er nødvendig, melde forskningsprosjekter til lokalt personvernombud eller til 

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste.  
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 Skal følge de særskilte godkjennings- og saksbehandlingsreglene som gjelder ved oppstart, 

gjennomføring og avslutning av spesielt sensitive forskningsprosjekter.1  

 Skal, så langt det er hensiktsmessig, følge anbefalingene i Personvern og 

informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren, spesielt 

med hensyn til sikring av forskningsdata/forskningsfiler, koblingsnøkler og nøkkelfiler.2  

 

Kartlegging, risikovurderinger og tiltak: 

 Skal ha oversikt over hvilke informasjonsverdier og IT-løsninger som behandles eller benyttes 

i forskningsprosjekter. 

 Skal sørge for at det gjennomføres risikovurderinger ved oppstart av forskningsprosjekter og 

jevnlig ved langvarige prosjekter. Risikovurderingene bør omfatte prosjektets bruk av:  

o IT-systemer/tjenester – interne og eksterne – som anvendes i prosjektene. 

o IT-utstyr.  

o Fysiske forhold som har betydning for informasjonssikkerheten i forskningsprosjekter.  

o Anskaffelse av IT-løsninger i forskningsprosjekter.  

o Ved vesentlige endringer i forskningsprosjektet og endringer i IT-løsninger eller fysiske 

forhold. 

 Skal sørge for at sikringstiltak blir iverksatt dersom risikovurderingene viser at 

informasjonssikkerheten i prosjektene ikke er tilfredsstillende, herunder bestille tekniske og 

fysiske sikringstiltak fra IT- og driftstjenesten. 

 

Informering og opplæring: 

 Skal sørge for at prosjektdeltakere har kompetanse til å utføre sine sikkerhetsoppgaver, for 

eksempel ved å be informasjonssikkerhetsansvarlige om bistand til opplæring. 

 Skal sørge for at alle prosjektdeltakerne er kjent med de rutiner som til enhver tid gjelder for 

behandling av informasjonsverdier i forskning. 

 

Avviksmelding og avvikshåndtering: 

 Skal sørge for at alle prosjektdeltakerne er kjent med de prosedyrer som til enhver tid gjelder 

for melding av rutineavvik og sikkerhetsbrudd. 

 Skal sørge for at alle avvik og sikkerhetsbrudd blir lukket, herunder be om assistanse fra IT- 

eller driftstjenesten ved håndtering av tekniske eller fysiske sikkerhetsbrudd dersom det er 

nødvendig.  

 

Revisjoner og avtaler: 

 Skal sørge for at informasjonssikkerhetsansvarlige får nødvendig bistand ved gjennomføring 

av sikkerhetsrevisjoner av forskningsprosjekter. 

 Skal sørge for at det inngås databehandleravtaler eller andre avtaler med eksterne aktører i 

forskningsprosjekter for å ivareta informasjonssikkerheten (for eksempel SLA), herunder sikre 

at avtalevilkårene respekteres. 
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4.2.9 IT‐sjef og IT‐sikkerhetsansvarlige 	
 

Myndighet og delegasjon: 

 IT-sjef har det samme ansvaret for informasjonssikkerheten innenfor sin 

avdeling/ansvarsområde som ledere av andre enheter, jf. 4.2.5. 

 Skal sørge for at vedtatte sikkerhetsmål, kriterier for akseptabel risiko og sikkerhetsstrategi blir 

fulgt opp ved investeringer i og drift av IT-løsninger. 

 IT-sjef kan delegere til IT-sikkerhetsansvarlige.  

 IT-sikkerhetsansvarlige skal bl.a. følge opp sikkerhetshendelser. 

 

Registrering og dokumentasjon: 

 IT-sjef skal registrere og dokumentere all autorisert og forsøk på uautorisert bruk av IT-

løsninger som inneholder personopplysninger. 

 IT-sjef skal registrere og dokumentere alle sikkerhetshendelser/brudd som gjelder IT-løsninger  

 Ekstern bistand og avtaler:  

 IT-sjef og IT-sikkerhetsansvarlige skal bistå enhetene ved risikovurderinger av teknisk 

sikkerhet (interne og eksterne IT-løsninger) dersom dette er nødvendig, eller når de blir bedt 

om bistand fra enhetene selv. 

 IT-sjef og IT-sikkerhetsansvarlige skal bistå enhetene ved utforming og iverksetting av IT-

tekniske sikringstiltak. 

 IT-sjef og IT-sikkerhetsansvarlige skal, på forespørsel, bistå enhetene ved håndtering av 

tekniske sikkerhetsbrudd.  

 IT-sjef skal, innenfor sine ansvarsområde, sørge for at det inngås databehandleravtaler eller 

andre avtaler med eksterne aktører som har betydning for informasjonssikkerheten (for 

eksempel SLA med systemleverandører), herunder sikre at avtalevilkårene respekteres. 

 

4.2.10 Eiendomssjef 	
 

Myndighet og delegasjon: 

 Skal sørge for at vedtatte sikkerhetsmål og kriterier for akseptabel risiko blir fulgt opp ved 

nybygg eller bygningsmessige endringer som har betydning for informasjonssikkerheten. 

 

Fysisk sikkerhet: 

 Skal sørge for at sikring av tilgang til bygninger, rom og områder er i tråd med kriterier for 

akseptabel risiko. 

 

Bistand og avtaler:  

 Skal bistå fakulteter, avdelinger eller enheter ved risikovurderinger av fysisk sikkerhet og ved 

gjennomføring av nødvendige fysiske sikringstiltak. 

 Skal, på forespørsel, bistå enhetene ved håndtering av fysiske sikkerhetsbrudd. 
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 Skal, innenfor sine ansvarsområde, sørge for at det inngås databehandleravtaler eller andre 

avtaler med eksterne aktører som har betydning for informasjonssikkerheten (for eksempel 

SLA med vaktselskaper), herunder sikre at avtalevilkårene respekteres. 

4.2.11 Brukere (ansatte, studenter, gjester, osv.) 	
 

Ansvar: 

 Skal overholde de rutiner og retningslinjer som til enhver tid gjelder for sikker håndtering av 

informasjonsverdier og personopplysninger. 

 

Oppgaver: 

 Ansatte skal bistå ved planlegging, gjennomføring eller oppfølging av konkrete 

sikkerhetsoppgaver dersom de blir bedt om det. 

 Alle brukere skal benytte avviksmeldingssystemet for å rapportere avvik fra vedtatte 

rutiner/retningslinjer og brudd på informasjonssikkerheten. 

 
 

5 Dokumentasjon 
 
HSN skal dokumentere sikkerhetsarbeidet i henhold til føringene i denne policy, og i tråd med 
god praksis for arbeid med informasjonssikkerhet i UH-sektoren. Direktøren legger frem 
endringer i policy for styret. Øvrig dokumentasjon forvaltes av direktøren. 
 

 
 


