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Resumé:
Hver eneste dag behandler regionernes medarbejdere følsomme personoplysninger om
borgere og patienter. Der er flere udfordringer forbundet med at beskytte og sikre alle
disse personoplysninger korrekt efter lovgivningen, fordi en række forskellige faktorer har
indflydelse på sikkerhedsniveauet. Det indbefatter bl.a. medarbejdernes awareness om
både fysisk og digital informationssikkerhed samt håndtering af sikkerhed i it-systemer og
-udstyr. Dernæst er det væsentligt, at trusselsbilledet ift. cyberangreb er i konstant
udvikling samtidig med, at regionernes sårbarhed øges i takt med, at kompleksiteten i
systemerne stiger.
I indlægget sættes der primært fokus på, hvordan der arbejdes tværregionalt med
informationssikkerhed:
• Den tværregionale opgaveportefølje
• Tværregionalt arbejde med Strategi for cyber- og informationssikkerhed i
sundhedssektoren 2019-2022
• Gevinster og udfordringer ved tværregionalt samarbejde
3 budskaber som deltagerne kan forvente at få med fra oplægget
 Det tværregionale samarbejde om informationssikkerhed
Gennem fælles rammer, retningslinjer og sparring samarbejder regionerne om at
styrke informationssikkerhedsniveauet på tværs. Dette gøres bl.a. ved systematisk at
undersøge risici og finde muligheder for forbedring.
Regionernes systemlandskaber er meget komplekse, og der samarbejdes med mange
forskellige leverandører, hvilket bl.a. medfører, at der også er en række udfordringer
forbundet med at nå helt i mål med opgaverne, eksempelvis i forbindelse
udarbejdelse af databehandleraftaler.
 Tværregionalt samarbejde om Strategi for cyber- og informationssikkerhed
I det sidste halvår af 2018 har alle regioner været inddraget i udarbejdelsen af Strategi
for cyber-og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-2022. I 2019
samarbejder regionerne om implementeringen af udvalgte initiativer fra strategien,
hvor erfaringsudveksling og tværregionale arbejdsgrupper er værdifulde
arbejdsmetoder. Arbejdet med strategien fordrer desuden et større samarbejde med
de øvrige parter i sundhedssektoren og staten, og det kan naturligvis også give
udfordringer som følge af fx forskelligt fokus.
 Gevinster og udfordringer ved tværregionalt samarbejde
Regionerne har igennem det tætte samarbejde om informationssikkerhed i de
seneste fem år opnået væsentlige fælles fremskridt, som stiller regionerne i en langt
bedre position, end hvis hver region skulle have klaret alt på egen hånd. Samtidig er
der udfordringer forbundet med at arbejde på tværs, bl.a. fordi regionerne har
forskellige udgangspunkter. Der gives eksempler på begge dele.

