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Förord 	  

Examensarbetet	  har	  arbetats	  fram	  och	  utförts	  under	  vårterminen	  2012	  för	  
sektionen	  för	  informationsvetenskap,	  data-‐	  och	  elektronik	  vid	  Högskolan	  i	  
Halmstad. 

Vi	  vill	  tacka	  vår	  handledare	  Urban	  Bilstrup	  för	  akademisk	  vägledning	  samt	  Mattias	  
Weckstén	  för	  examinering. 

Framförallt	  riktar	  vi	  ett	  stort	  tack	  till	  de	  verksamheter,	  organisationer	  och	  personer	  
som	  bidragit	  med	  relevant	  information	  och	  vägledning	  som	  legat	  till	  grund	  för	  vårt	  
arbete. 

	  

	  

	  
	   	  



	  III	  

	    



	  IV	  

Abstract	  

The	  digitization	  of	  patient	  data	  and	  medical	  records	  used	  by	  the	  healthcare-‐industry	  
in	  Sweden	  is	  rapidly	  developing.	  However;	  developing	  and	  changing	  things	  in	  this	  
field	  is	  not	  an	  easy	  task	  because	  of	  the	  circumstances	  surrounding	  it.	  Digital	  systems	  
intended	  to	  process,	  and	  hold,	  sensitive	  personal	  data,	  such	  as	  medical	  journals,	  
must	  be	  developed	  with	  laws,	  confidentiality,	  integrity	  and	  availability	  in	  mind	  to	  
secure	  that	  none	  of	  this	  data	  gets	  compromised.	  	  
A	  complicating	  factor	  in	  regards	  to	  this	  is	  the	  fast	  rate	  of	  development	  within	  IT	  in	  
contrast	  to	  the	  much	  slower	  bureaucratic	  process	  of	  the	  justice	  system.	  This	  means	  
that	  laws	  and	  regulations	  oftentimes	  aren’t	  up	  to	  date	  with	  the	  newest	  available	  
technology.	  

With	  the	  purpose	  of	  establishing	  set	  regulations	  on	  how	  patient	  data	  should	  be	  
properly	  handled	  the	  Swedish	  government	  enacted	  the	  Patient	  Data	  Act	  (sv.	  
Patientdatalagen,	  SFS	  2008:355)	  on	  the	  1:st	  of	  July	  2008.	  This	  act	  doesn’t	  only	  touch	  
on	  safeguarding	  patient	  data	  but	  also	  deals	  with:	  

• A	  possibility	  for	  healthcare-‐providers	  to	  take	  part	  of	  other	  provider’s	  
journals	  (a	  system	  for	  distribution	  and	  sharing	  of	  patient	  data).	  

• The	  patients	  given	  right	  to	  at	  any	  time	  deny	  access	  of	  their	  data	  to	  any	  given	  
healthcare-‐provider	  and/or	  specific	  personnel.	  

• The	  possibility	  for	  patients	  to	  take	  part	  of	  follow-‐up	  information	  regarding	  
access	  to	  their	  data	  and	  see,	  among	  other	  things,	  who’s	  accessed	  their	  files,	  at	  
what	  time	  and	  which	  changes	  were	  made.	  

In	  addition	  to	  the	  Patient	  Data	  Act	  the	  Swedish	  National	  Board	  of	  Health	  and	  
Welfare	  and	  the	  Data	  Inspection	  Board	  inaugurated	  regulations	  regarding	  the	  
handling	  of	  information	  and	  journal	  keeping	  of	  the	  healthcare-‐industry	  (SOSFS	  
2008:14).	  	  This	  legislative	  act	  concerns	  business	  organizational	  issues	  regarding	  
healthcare-‐providers	  responsibilities	  involving	  handling	  of	  sensitive	  data.	  The	  
legislation	  also	  sets	  requirements	  for	  routines	  when	  following	  up	  on	  logs,	  methods	  
for	  authentication	  etc.	  

In	  addition	  to	  enacted	  laws	  and	  applied	  technical	  solutions	  there	  is	  the	  aspect,	  and	  
importance,	  of	  education	  of	  healthcare-‐personnel.	  A	  key	  component	  to	  secure	  
information	  handling	  is	  a	  security	  conscious,	  well-‐educated	  staff.	  

This	  thesis	  describes	  the	  complexity	  and	  existing	  issues	  between	  the	  development	  of	  
IT	  and	  currently	  enacted	  laws	  and	  regulations	  regarding	  healthcare	  and	  electronic	  
journal	  keeping.	  	  It	  also	  discusses	  approaches	  to	  these	  issues	  and	  the	  target	  
objective	  of	  future	  technical	  and	  administrative	  implementations.	  	  In	  addition	  to	  the	  
presentation	  of	  contemporary	  circumstances	  in	  the	  area	  the	  report	  also	  deals	  with	  
proposed	  solutions	  to	  the	  aforementioned	  issues.	  It	  highlights	  the	  areas	  that	  are	  
considered	  critical,	  and	  currently	  non-‐prioritized,	  with	  regards	  to	  patient	  integrity.	  
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Terminologi 

Nedan	  följer	  en	  lista	  på	  akronymer	  och	  definitioner	  som	  förekommer	  i	  rapporten: 

• Aktör	  –	  Syftar	  på	  personal,	  funktioner	  och	  tjänster	  praktiserande	  inom	  hälso-‐	  
och	  sjukvårdsverksamheter	  
	  

• Autentisering	  –	  Kontroll	  av	  uppgiven	  identitet [1]	  
	  

• eFa	  –	  Elektronisk	  födelseanmälan [2]	  
	  

• Hälso-‐	  och	  sjukvårdspersonal	  –	  Person	  eller	  personer	  som	  i	  sitt	  yrke	  utför	  
hälso-‐	  och	  sjukvård	  [1].	  Person	  anställd	  av	  en	  vårdgivare	  för	  att	  utföra	  vård	  
och	  behandling	  
	  

• Identifiering	  –	  Aktör	  förhör	  sig	  om	  vem	  det	  är	  som	  ansöker	  om	  åtkomst	  till	  en	  
resurs	  
	  

• Informationsbärare	  –	  datorer	  eller	  andra	  elektroniska	  enheter	  som	  
innehåller/eller	  distribuerar	  information	  (data)	  
	  

• Katalogtjänst	  HSA	  –	  HSA	  är	  en	  elektronisk	  katalog	  som	  innehåller	  
kvalitetssäkrade	  uppgifter	  om	  personer,	  funktioner	  och	  enheter	  i	  Sveriges	  
kommuner,	  landsting	  och	  privata	  vårdgivare [3]	  
	  

• NPÖ	  –	  Nationell	  patientöversikt [4]	  
	  

• PDL	  –	  Patientdatalagen	  
	  

• Personuppgifter	  –	  All	  slags	  information	  som	  direkt	  eller	  indirekt	  kan	  hänföras	  
till	  en	  fysisk	  person	  som	  är	  i	  livet [5]	  
	  

• PUL	  –	  Personuppgiftslagen	  
	  

• RFID	  –	  Radio	  Frequency	  Identification,	  en	  teknik	  som	  används	  för	  en	  särskild	  
typ	  av	  radiokommunikation	  till	  exempel	  för	  att	  läsa	  information	  från	  
passerkort	  
	  

• Sammanhållen	  journalföring	  –	  Ett	  elektroniskt	  system,	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  
en	  vårdgivare	  att	  ge	  eller	  få	  direkt	  åtkomst	  till	  personuppgifter	  hos	  en	  annan	  
vårdgivare [6]	  
	  

• SITHS	  –	  Säker	  IT	  inom	  Hälso-‐och	  sjukvården [7]	  
	  

• SOSFS	  -‐	  Vid	  benämning	  av	  akronymen	  SOSFS	  syftar	  förkortningen	  på	  
Socialstyrelsens	  föreskrifter	  om	  Informationshantering	  och	  journalföring	  i	  
hälso-‐	  och	  sjukvård	  (SOSFS	  2008:14)	  
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• Spårbarhet	  –	  Tekniska	  lösningar	  som	  ger	  möjlighet	  att	  spåra	  aktiviteter	  i	  
informationssystem	  
	  

• Spärr	  –	  Möjligheten	  att	  spärra	  uppgifter	  som	  inte	  skall	  vara	  tillgängliga	  för	  
andra	  vårdgivare	  eller	  vårdenheter	  
	  

• Stark	  autentisering	  –	  Autentisering	  som	  innebär	  att	  identiteten	  kontrolleras	  på	  
två	  olika	  sätt [1]	  
	  

• Uppföljning	  –	  Att	  praktisera	  spårbarhet	  med	  syfte	  att	  följa	  upp	  
systemaktiviteter	  bland	  personal	  
	  

• Verksamhetschef	  –	  Befattningshavare	  som	  svarar	  för	  verksamheten [1]	  
	  
	  

• Vård/patientrelation	  –	  En	  professionell	  relation	  till	  en	  patient	  grundat	  på	  den	  
vårdprocess	  som	  föreligger,	  det	  vill	  säga	  åtgärder	  avseende	  ett	  hälsoproblem 
[6]	  
	  

• Vårdenhet	  –	  Organisatorisk	  enhet	  som	  tillhandahåller	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  
hos	  en	  viss	  vårdgivare [8]	  
	  

• Vårdgivare	  –	  Statlig	  myndighet,	  landsting	  och	  kommun	  i	  fråga	  som	  sådan	  
hälso-‐	  och	  sjukvård	  som	  myndigheten,	  landstinget	  eller	  kommunen	  har	  ansvar	  
för	  (offentlig	  vårdgivare)	  samt	  annan	  juridisk	  person	  eller	  enskild	  
näringsidkare	  som	  bedriver	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  (privat	  vårdgivare) [1]	  
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Integritet	  och	  säkerhet	  inom	  den	  digitaliserade	  sjukvården 
Med	  perspektiv	  utifrån	  patientdatalagen	  

	  1	  

1 Inledning 

Den	  digitaliserade	   utvecklingen	   inom	   sjukvården	   går	   allt	  mer	   framåt.	   Dock	   skiljer	  
sig	   IT-‐utveckling	   inom	   vården	   jämfört	   med	   andra	   organisationer.	   Beslut	   gällande	  
nya	   tekniker	   och	   processer	  måste	   implementeras	  med	   hänsyn	   till	   en	   stor	  mängd	  
lagrum,	  däribland	  patientdatalagen.	  

Patientintegritet	   är	   högprioriterat	   inom	   informationssäkerhetsarbetet	   bland	  
vårdgivare.	   Det	   är	   av	   yttersta	   vikt	   att	   personuppgifter/patientjournaler	   är	  
oåtkomliga	  för	  obehöriga.	  Vårdgivare	  strävar	  samtidigt	  efter	  en	  ökad	  samt	  förenklad	  
tillgång	   till	   patientuppgifter,	   detta	   underlättar	   inte	   bara	   arbetet	   för	   vårdpersonal	  
utan	  gör	  även	  vårdprocessen	  smidigare	  för	  patienten.	  

	  

1.1 Bakgrund  

Patientdatalagen	  (SFS	  2008:355)	  infördes	  den	  1	  Juli	  2008	  med	  ett	  syfte	  att	  bland	  
annat	  instifta	  gemensamma	  krav	  för	  sammanhållen	  journalföring.	  Upplägget	  ger	  
möjlighet	  för	  vårdgivare	  att	  få	  direktåtkomst	  till	  patientjournaler	  och	  
personuppgifter	  mellan	  flera	  olika	  vårdenheter	  samt	  möjligheten	  att	  även	  ta	  del	  av	  
uppgifter	  från	  andra	  vårdgivare.	  SFS	  2008:355	  är	  en	  författning	  innehållande	  
bestämmelser	  och	  krav	  för	  hur	  känsliga	  personuppgifter	  skall	  hanteras	  med	  hänsyn	  
till	  enskild	  individs	  integritet.	  Dock	  ställer	  inte	  författningen	  några	  krav	  på	  hur	  de	  
tekniska	  lösningarna	  skall	  utformas	  för	  att	  uppfylla	  kraven.	  Lagen	  behandlar	  även	  
frågor	  av	  mer	  administrativ	  art	  som	  riktar	  sig	  till	  vårdpersonal,	  befattningshavare	  
samt	  övriga	  yrkesutövare	  som	  behandlar	  patientdata.	  Patientdatalagen	  har	  ersatt	  
patientjournallagen	  (1985:562),	  samt	  lagen	  om	  vårdregister	  (1998:554) [6].	  

Media	  har	  under	  flertal	  tillfällen	  uppmärksammat	  dataintrång	  inom	  vård	  och	  i	  
journalsystem,	  både	  interna	  och	  externa.	  Under	  vissa	  intrångstillfällen	  har	  det	  
handlat	  om	  okunskap	  bland	  vårdpersonal	  och	  i	  andra	  fall	  har	  det	  handlat	  om	  rent	  
uppsåtligt	  intrång.	  Konsensus	  bland	  verksamhetsansvariga,	  
informationssäkerhetschefer,	  administratörer	  och	  inte	  minst	  patienterna	  är	  att	  
dessa	  typer	  av	  aktioner	  borde	  vara	  omöjliga,	  framförallt	  med	  hänsyn	  till	  patienters	  
integritet.	  
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1.2 Mål och syfte 

Syftet	  med	  denna	  rapport	  är	  att	  illustrera	  och	  redogöra	  för	  komplexiteten	  mellan	  IT-‐
utveckling	  och	  existerande	  lagar	  inom	  området	  för	  IT	  (inom	  vården)	  och	  elektronisk	  
journalföring.	  Rapporten	  tar	  upp	  tillvägagångssätt	  vid	  hanteringen	  av	  dessa	  frågor,	  
samt	  målbilden	  för	  framtida	  tekniska	  och	  administrativa	  implementationer.	  
Målet	  är	  dessutom	  att	  ta	  fram	  lösningsförslag	  på	  de	  aktuella	  problem	  som	  finns	  idag	  
samt	  besvara	  rapportens	  frågeställningar.	  

	  

1.3 Frågeställningar 

Arbetet	  utgår	  utifrån	  följande	  grundläggande	  frågeställningar: 

• Vilka	  lagrum	  är	  aktuella	  inom	  området?	  
• Hur	  ser	  de	  ansvariga	  på	  säkerheten	  idag,	  följs	  lagar	  och	  förordningar?	  
• Vilka	  brister	  finns	  i	  dagsläget?	  
• Överblick	  av	  aktuella	  säkerhetslösningar.	  
• Vad	  är	  den	  framtida	  målbilden?	  

	  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet	  avgränsas	  genom	  att	  det	  endast	  avser	  förhållningen	  till	  de	  lagar	  och	  
förordningar	  som	  verkar	  inom	  området,	  samt	  information	  och	  
integritetssäkerhetsfrågor	  som	  berör	  IT	  och	  journalhantering.	  Det	  förekommer	  
avsnitt	  i	  arbetet	  vilket	  ligger	  på	  ett	  tekniskt	  djupare	  plan	  som	  framförallt	  berör	  
specifika	  IT-‐säkerhetsfrågor. 
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2 Metod 

2.1 Arbetssätt och litteraturstudier 

Rapporten	  har	  arbetats	  fram	  genom	  regelbundna	  möten.	  Delar	  av	  arbetet	  (förutom	  
nedanstående	  moment,	  se	  delrubriker)	  har	  bestått	  av	  litteraturstudier	  av	  
framförallt	  tidigare	  forskningsrapporter	  inom	  området.	  Med	  hjälp	  av	  externa	  
handledare	  har	  vi	  även	  kunnat	  samla	  in	  information	  från	  centrala	  organisationer	  
vars	  huvudområde	  berör	  e-‐hälsa,	  Inera	  AB	  samt	  Center	  för	  eHälsa	  i	  samverkan. 

	  

2.2 Intervjuer med informationssäkerhetschefer, IT-säkerhetsarkitekter 
och jurister 

För	  att	  ta	  del	  av	  hur	  informationssäkerhetsarbetet	  bland	  vårdgivare	  fungerar	  har	  ett	  
antal	  intervjuer	  med	  nyckelpersoner	  inom	  området	  genomförts.	  Vid	  
sammankomsterna	  har	  informationssäkerhetschefer	  i	  samråd	  med	  
säkerhetsarkitekter	  och	  jurister	  deltagit	  för	  att	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  IT-‐utveckling	  
anpassar	  sig	  efter	  omständigheter	  och	  krav.	  Med	  omständigheter	  syftas	  det	  på	  nya	  
lagar	  inom	  området	  för	  patientdata,	  IT-‐säkerhetslösningar	  samt	  vilka	  hot	  som	  
eventuellt	  kan	  förekomma	  i	  den	  nutida	  IT-‐världen. 

	  

2.3 Studerande av lagrum, föreskrifter och myndigheter 

I	  avsikt	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  förordningar	  som	  gäller	  samt	  vad	  det	  ställs	  för	  krav	  på	  
vårdgivare	  gällande	  patientintegritet	  har	  vi	  studerat	  patientdatalagen	  (2008:355).	  
Vi	  har	  även	  granskat	  Socialstyrelsens	  föreskrifter;	  Informationshantering	  och	  
journalföring	  i	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  (SOSFS	  2008:14).	  För	  att	  verifiera	  att	  vi	  tolkat	  
lagar	  och	  föreskrifter	  korrekt	  har	  vi	  korresponderat	  med	  jurister	  vars	  expertis	  legat	  
inom	  området	  för	  ovannämnda	  förordningar. Utöver	  lagrum	  har	  vi	  även	  studerat	  
verksamhetsorganisatoriska	  riktlinjer	  exempelvis	  informationssäkerhetspolicys	  och	  
ledningsdokumentation.	  

Genom	  att	  ta	  del	  av	  information	  utgiven	  av	  Datainspektionen	  har	  vi	  även	  kunnat	  
granska	  uppmärksammade	  fall	  där	  andra	  vårdgivare	  än	  de	  vi	  korresponderat	  med	  
haft	  bristande	  rutiner	  i	  informationssäkerhetsarbetet.	  Detta	  har	  inte	  bara	  bekräftat	  
delar	  av	  den	  information	  vi	  erhållit	  under	  de	  utförda	  intervjuerna	  utan	  även	  belyst	  
hur	  omfattande	  problematiken	  är	  bland	  flertalet	  vårdgivare	  i	  Sverige.	  
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2.4 Granskning av demomiljö för sammanhållen journalföring 

Vi	  har	  granskat	  NPÖ:s	  (Nationell	  patientöversikt)	  demomiljö	  för	  sammanhållen	  
journalföring.	  Syftet	  med	  granskningen	  var	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  hur	  
systemen	  fungerar	  samt	  redogöra	  för	  målbilden	  bland	  vårdgivare	  som	  relaterar	  till	  
sammanhållen	  journalföring.	  

 

2.5 Fältstudie 

För	  att	  besvara	  delar	  av	  rapportens	  frågeställningar	  samt	  ge	  en	  mer	  
verklighetsanpassad	  bild	  av	  hur	  rutiner	  och	  tekniska	  lösningar	  är	  utformade	  
genomfördes	  en	  fältstudie.	  Studien	  är	  baserad	  på	  intervjuer	  av	  slumpvis	  utvalda	  
vårdgivares	  verksamhetschefer	  ute	  bland	  vårdenheter.	  Majoriteten	  av	  intervjuerna	  
skedde	  över	  telefon	  och	  e-‐post,	  enstaka	  intervjuer	  genomfördes	  vid	  personliga	  
möten. Frågorna	  som	  format	  studien	  omfatta	  framförallt	  säkerhetsrutiner	  och	  krav	  
som	  ställs	  på	  vårdpersonal	  och	  befattningshavare	  utifrån	  PDL	  och	  SOSFS	  2008:14,	  
se	  appendix:	  Standardfrågor	  till	  vårdgivare	  och	  vårdenheter;	  angående	  
säkerhetsrutiner	  utifrån	  PDL	  och	  SOSFS. 
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3 Litteraturstudie 

En	  allmän	  samstämmighet	  bland	  vårdaktörer	  är	  att	  frågan	  om	  implementationen	  av	  
patientdatalagen	  inte	  är	  trivial.	  En	  del	  äldre	  system	  stödjer	  inte	  tekniker	  för	  
exempelvis	  stark	  autentisering	  och	  uppfyller	  därmed	  inte	  de	  krav	  som	  ställs	  från	  
lagrummet.	  

Flertalet	  aktörer	  är	  i	  fas	  med	  att	  uppdatera	  sina	  system	  efter	  de	  krav	  som	  finns	  
utifrån	  patientdatalagen.	  Men	  då	  integrationsarbetet	  är	  mycket	  komplext	  att	  få	  
befintliga	  system	  fungera	  med	  nya	  tekniska	  lösningar	  är	  implementationen	  för	  de	  
flesta	  inte	  färdig	  förrän	  om	  några	  år.	  En	  befogad	  fråga	  är	  hur	  lång	  tid	  arbetet	  bland	  
organisationer	  kommer	  att	  ta	  för	  att	  systemen	  skall	  uppfylla	  de	  krav	  som	  ställs	  från	  
PDL,	  i	  slutänden	  handlar	  det	  om	  säkerhet	  och	  integritet	  för	  patienters	  information	  
och	  bör	  därför	  prioriteras. 

 

3.1 Lagrum, policys och myndigheter 

Patientdatalagen	  innehåller	  omfattande	  krav	  angående	  vårdgivares	  
personuppgiftsbehandling.	  Förutom	  patientdatalagen	  har	  Socialstyrelsen	  med	  stöd	  
av	  regeringens	  bemyndigande	  utgivit	  föreskrifter	  för	  informationshantering	  och	  
journalföring	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård,	  SOSFS	  2008:14 [6] [1]. 

	  

3.1.1 Patientdatalagen 

PDL	  är	  anpassad	  för	  den	  digitala	  utvecklingen.	  Ett	  av	  syftena	  med	  lagen	  är	  att	  ge	  
möjlighet	  till	  direkt	  elektronisk	  åtkomst.	  Personal	  inom	  samma	  vårdenhet	  och	  olika	  
vårdgivare	  emellan	  får	  möjlighet	  till	  direkt	  åtkomst	  till	  journaler	  och	  känsliga	  
personuppgifter	  via	  en	  sammanhållen	  journalföring.	  

Då	  teknikutveckling	  ständigt	  går	  framåt	  inom	  informationsteknologin	  är	  det	  viktigt	  
att	  vara	  medveten	  om	  och	  att	  kunna	  åtgärda	  eventuella	  sårbarheter.	  Det	  är	  viktigt	  
att	  konfidentiell	  information	  inte	  blir	  tillgänglig	  för	  obehöriga.	  Kraven	  som	  ställs	  
utifrån	  lagrummet	  måste	  kunna	  bemöta	  ny	  teknik.	  

Syftet	  med	  lagen	  är	  dessutom	  att	  se	  till	  att	  person	  och	  patientuppgifter	  inom	  hälso-‐	  
och	  sjukvård	  behandlas	  och	  lagras	  så	  att	  patientens	  integritet	  respekteras	  samt	  att	  
detta	  utförs	  med	  god	  kvalitet.	  Den	  som	  ansvarar	  för	  att	  detta	  uppfylls	  är	  
vårdgivaren.	  I	  praktiken	  innebär	  detta	  att	  föra	  journal	  samt	  att	  logga	  åtkomsten	  av	  
dessa	  uppgifter.	  Vårdgivaren	  är	  den	  som	  är	  personuppgiftsansvarig	  för	  
behandlingen	  av	  personuppgifter	  exempelvis	  journalhandlingar.	  Det	  är	  vårdgivaren	  
som	  avgör	  villkoren	  vid	  tilldelning	  och	  borttagning	  av	  behörighet	  av	  elektronisk	  
åtkomst	  bland	  vårdpersonal.	  Med	  elektronisk	  åtkomst	  menas	  att	  personuppgifter	  
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görs	  tillgängliga	  för	  behörig	  personal	  inom	  specifika	  vårdenheter.	  Ta	  del	  av	  
dokumenterade	  personuppgifter	  om	  en	  patient	  får	  endast	  personer	  som	  deltar	  i	  
vården	  av	  patienten	  eller	  av	  annat	  skäl	  behöver	  uppgifterna	  för	  sitt	  arbete	  inom	  
hälso-‐	  och	  sjukvården.	  Det	  är	  även	  vårdgivarens	  uppgift	  att	  se	  till	  att	  den	  
information	  som	  finns	  elektroniskt	  tillgänglig	  kan	  dokumenteras	  och	  kontrolleras.	  I	  
praktiken	  betyder	  det	  att	  vårdgivaren	  ansvarar	  för	  logguppföljning	  som	  verifierar	  
att	  patientuppgifter	  inte	  kommits	  åt	  av	  obehöriga.	  

Verksamhetsansvarig	  för	  en	  vårdenhet	  är	  skyldig	  att	  följa	  upp	  användning	  av	  de	  
uppgifter	  i	  register	  och	  system	  som	  gjorts	  tillgänglig	  för	  vårdpersonal	  så	  att	  de	  är	  
ändamålsenliga	  och	  att	  patientuppgifter	  inte	  behandlats	  utan	  legitim	  grund. 

Med	  stöd	  från	  PDL	  finns	  det	  möjlighet	  för	  patienter	  att	  begränsa	  den	  elektroniska	  
åtkomst	  som	  finns	  till	  dennes	  uppgifter.	  Patientens	  personuppgifter	  får	  inte	  göras	  
elektroniskt	  tillgängliga	  för	  andra	  vårdenheter	  eller	  andra	  vårdgivare	  om	  patienten	  
ifråga	  inte	  samtycker.	  Patienten	  kan	  i	  sådant	  fall	  “uttrycka	  spärr”	  och	  uppgifterna	  
spärras	  [6] [9].	  

	  

3.1.2 SOSFS 2008:14 

Samtidigt	  som	  patientdatalagens	  införande	  utgav	  Socialstyrelsen	  föreskrifter	  om	  
informationshantering	  och	  journalföring	  i	  hälso-‐	  och	  sjukvården,	  SOSFS	  2008:14.	  
Föreskrifterna	  med	  stöd	  från	  Patientdataförordningen	  (SFS	  2008:360)	  utgör	  
verksamhetsorganisatoriska	  riktlinjer	  för	  vårdgivare	  gällande	  
informationssäkerhetspolicys,	  autentiseringsmetoder,	  uppföljningsrutiner	  etcetera 
[1] [10].	  Förutom	  föreskrifter	  enligt	  SOSFS	  2008:14	  som	  relaterar	  till	  
befattningshavares	  ansvar	  utgör	  även	  författningen	  rutiner	  för	  hantering	  av	  
patientuppgifter	  bland	  vårdpersonal	  och	  andra	  yrkesutövare.	  Kort	  beskrivet	  är	  
SOSFS	  2008:14	  en	  tolkning	  av	  patientdatalagens	  föreskrifter,	  dock	  på	  mer	  praktisk	  
och	  detaljerad	  nivå [1].	  

 

3.1.3 Lokala regler och policys 

Enligt	  SOSFS	  2008:14	  2kap	  1§	  skall	  samtliga	  organisationer	  som	  bedriver	  hälso-‐	  och	  
sjukvårdsverksamhet	  instifta	  en	  så	  kallad	  informationssäkerhetspolicy.	  Policyn	  skall	  
ge	  anvisningar	  och	  direktiv	  för	  hur	  patientuppgifter	  skall	  behandlas	  så	  att	  de	  hålls	  
konfidentiella	  för	  obehöriga,	  att	  integriteten	  och	  riktigheten	  i	  uppgifterna	  kan	  
fastställas,	  samt	  att	  uppgifterna	  är	  tillgängliga	  för	  ändamålsenligt	  bruk.	  
Föreskrifterna	  förespråkar	  även	  så	  kallad	  uppföljning	  det	  vill	  säga	  möjligheten	  att	  
spåra	  och	  följa	  upp	  användaraktivitet	  i	  journal-‐	  och	  ledningssystem [1].	  
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3.1.4 Datainspektionen 

Datainspektionen	  är	  en	  myndighet	  som	  genom	  sin	  tillsynsverksamhet	  arbetar	  med	  
att	  säkra	  den	  enskilda	  individens	  rätt	  till	  integritet	  i	  samhället.	  Myndigheten	  bidrar	  
till	  att	  behandling	  av	  personuppgifter	  inte	  leder	  till	  otillbörliga	  intrång	  i	  enskilda	  
individers	  personliga	  integritet.	  

Personuppgifter	  registreras	  dagligen,	  i	  skolan,	  på	  banken,	  på	  arbetet,	  försäkringar,	  
sjukvård	  med	  mera.	  Inom	  många	  områden	  är	  det	  nödvändigt	  med	  registrering	  av	  
personuppgifter	  för	  en	  fungerande	  verksamhet.	  Personuppgifter	  får	  endast	  
behandlas	  för	  bestämda	  ändamål,	  dessa	  ändamål	  får	  i	  efterhand	  inte	  ändras	  då	  
uppgifterna	  registrerats [11].	  

Datainspektionen	  förespråkar	  att	  all	  känslig	  persondata	  som	  överförs	  digitalt	  (via	  
öppna	  nät)	  skall	  vara	  insynsskyddad.	  Med	  insynsskyddad	  menas	  att	  informationen	  
inte	  är	  synlig	  för	  andra	  och	  endast	  tillgänglig	  för	  behörig.	  Under	  överföring	  skall	  
informationen	  vara	  krypterad,	  spårbar	  och	  riktig	  det	  vill	  säga	  att	  informationen	  inte	  
skall	  kunna	  förvanskas [12]. 

 

3.2 Sammanhållen journalföring 

Patientdatalagen	  ger	  möjlighet	  för	  vårdgivare	  att	  ta	  del	  av	  information	  om	  patienter	  
oberoende	  av	  var	  de	  vårdas.	  Syftet	  med	  sammanhållen	  journalföring	  är	  att	  kunna	  ge	  
en	  tydligare	  och	  mer	  samlad	  bild	  av	  patienters	  vårdbehov	  och	  på	  så	  sätt	  kunna	  
erbjuda	  rätt	  vård	  snabbare.	  Sammanhållen	  journalföring	  berör	  endast	  syftet	  av	  vård	  
för	  enskild	  person.	  Upplägget	  underlättar	  vårdprocessen	  för	  patienter	  genom	  att	  de	  
helt	  enkelt	  inte	  behöver	  upprepa	  tidigare	  historia	  om	  vårdprocesser	  de	  genomgått	  
när	  de	  kommer	  till	  en	  annan	  vårdgivare.	  

Innan	  känsliga	  personuppgifter	  (till	  exempel	  journalhandlingar)	  om	  en	  patient	  görs	  
tillgängliga	  för	  andra	  vårdgivare	  genom	  system	  för	  sammanhållen	  journalföring,	  
skall	  patienten	  upplysas	  om	  vad	  sammanhållen	  journalföring	  innebär [13].	  Att	  vara	  
med	  i	  sammanhållen	  journalföring	  innebär	  att	  en	  vårdgivare	  får	  ta	  del	  av	  
patientuppgifter	  vilket	  gjorts	  tillgängliga	  av	  en	  annan	  vårdgivare	  förutsatt	  att:	  

• Det	  finns	  en	  aktuell	  patientrelation	  
	  

• Uppgifterna	  kan	  antas	  ha	  betydelse	  för	  patientens	  vård	  och	  behandling	  
	  

• Patienten	  samtycker	  till	  personuppgiftsbehandlingen	  av	  dennes	  
journalhandlingar [13]	  

Den	  enskilda	  patienten	  har	  rätt	  att	  motsätta	  sig	  sammanhållen	  journalföring.	  
Genom	  att	  uttrycka	  spärr	  blir	  patientens	  personuppgifter	  spärrade	  det	  vill	  säga	  ej	  
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tillgängliga	  för	  annan	  vårdprocess	  eller	  vårdgivare.	  Uppgift	  om	  att	  det	  finns	  spärr	  
samt	  uppgift	  om	  vilken	  vårdgivare	  som	  spärrat	  uppgifterna	  får	  göras	  tillgängliga	  för	  
andra	  vårdenheter	  samt	  vårdgivare.	  Patienten	  kan	  när	  som	  helst	  begära	  att	  spärra	  
uppgifter	  eller	  låta	  häva	  en	  spärr	  hos	  den	  vårdgivare	  som	  behandlar	  patientens	  
personuppgifter.	  Dock	  finns	  undantag	  i	  PDL	  om	  patienten	  är	  oförmögen	  att	  häva	  sin	  
spärr	  och	  det	  föreligger	  allvarlig	  fara	  för	  dennes	  hälsa	  [6] [1] [14].	  

	  

3.3 Informationssäkerhet 

SOSFS	  ställer	  tydliga	  krav	  på	  informationshantering	  som	  utförs	  med	  hjälp	  av	  
informationssystem [1].	  Information	  och	  patientuppgifter	  som	  utgör	  underlag	  för	  
vård	  och	  omsorg	  behandlas	  dagligen.	  Lagar	  och	  policys	  om	  
personuppgiftsbehandling,	  patientdata	  samt	  informationshantering	  styr	  
säkerhetskrav	  med	  syfte	  att	  säkra	  upp	  mot	  obehörigt	  intrång	  i	  journal	  och	  IT-‐
system.	  
 
Informationssäkerhetsarbete	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  syftar	  till	  att	  informationen	  
skall	  vara: 

• Tillgänglig	  –	  behöriga	  användare	  har	  tillgång	  till	  de	  uppgifter	  som	  behövs	  
för	  att	  kunna	  utföra	  sitt	  arbete	  
	  

• Insynsskyddad	  –	  informationen	  skall	  vara	  skyddad	  mot	  obehöriga	  
	  

• Riktig	  –	  informationen	  skall	  vara	  skyddad	  mot	  otillåten	  förändring	  och	  
förvanskning	  
	  

• Spårbar	  –	  all	  hantering	  av	  information	  skall	  vara	  spårbar,	  kunna	  följas	  upp	  
och	  inte	  gå	  att	  förneka	  i	  efterhand [15]	  

 
Då	  arbetet	  kring	  sammanhållen	  journalföring	  fortsätter	  att	  implementeras	  blir	  
informationssäkerhet	  vid	  elektronisk	  överföring	  allt	  väsentligare.	  Det	  ställs	  krav	  på	  
formerna	  för	  informationshanteringen,	  men	  inte	  på	  utformningen	  av	  de	  tekniska	  
implementationerna	  som	  skall	  leva	  upp	  till	  de	  krav	  som	  Datainspektionen,	  PDL	  och	  
SOSFS	  2008:14	  ställer.	  Olika	  säkerhetsnivåer	  är	  nödvändiga	  för	  behandling	  av	  
personuppgifter [16].	  För	  detta	  krävs	  en	  ansvarig	  för	  samordning	  och	  utveckling	  av	  
informationssäkerhetsarbetet [17].	  

Informationssäkerhetsarbete	  bedrivs	  i	  förebyggande	  syfte	  och	  skall	  eliminera	  
eventuella	  sårbarheter	  samt	  uppnå	  patientsäkerhet	  och	  patientintegritet	  med	  hjälp	  
av	  informationens	  tillgänglighet,	  insynsskydd,	  riktighet	  och	  spårbarhet [15],	  
se	  Figur	  1.	  
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Ledningssystem	  skall	  säkerställa	  att	  det	  finns	  rutiner	  för	  
informationssäkerhetsarbete	  samt	  risk-‐	  och	  avvikelsehantering.	  Säkerhetsarbetet	  
skall	  bedrivas	  kvalificerat	  och	  organiserat.	  Uppföljning,	  analysering	  och	  efterlevande	  
av	  utvecklingsarbete	  är	  nödvändigt,	  särskilt	  efter	  eventuella	  incidenter	  men	  även	  
med	  syfte	  att	  kontrollera	  att	  ledningssystem	  efterföljs [17].	  Ledningssystemet	  skall	  
även	  innehålla	  rutiner	  för	  att	  personal	  utbildas	  och	  informeras	  regelbundet [15] 
[18].	  

	  

	  

Figur	  1.	  Vid	  informationssäkerhetsarbete	  utgår	  vårdgivare	  från	  att	  säkerställa	  
patientsäkerhet	  samt	  patientintegritet.	  Denna	  modell	  illustrerar	  nyckelkomponenter	  för	  att	  
uppnå	  dessa	  faktorer	  [19].	  
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4 IT-stöd för eHälsa 

Med	  syfte	  att	  knyta	  samman	  rutiner	  samt	  kompetens	  för	  IT-‐utvecklingen	  i	  vården	  
har	  landsting	  och	  regioner	  bildat	  nyckelorganisationer.	  Organisationerna	  Inera	  AB	  
samt	  Center	  för	  eHälsa	  i	  samverkan	  arbetar	  för	  att	  ta	  fram	  säkerhetsrutiner	  så	  väl	  
som	  lämplig	  teknisk	  infrastruktur	  specifikt	  för	  hälso-‐	  och	  sjukvårdsverksamheter. 

	  

4.1 Inera AB 

Inera	  AB	  ägs	  gemensamt	  av	  alla	  landsting	  och	  regioner.	  Verksamheten	  bedrivs	  utan	  
kommersiella	  intressen.	  Inera	  AB:s	  uppdrag	  är	  att	  effektivisera,	  skapa	  god	  
tillgänglighet	  och	  stödja	  vården	  till	  väl	  fungerande	  IT-‐stöd	  som	  garanterar	  
patientsäkerhet	  och	  underlättar	  det	  dagliga	  arbetet.	  Inera	  AB	  samverkar	  med	  andra	  
aktörer	  kring	  genomförandet	  av	  nationell	  eHälsa.	  Målet	  är	  att	  främja	  utvecklingen	  
av	  tillgänglig	  och	  säker	  informationshantering	  av	  patientuppgifter	  inom	  hälso-‐	  och	  
sjukvård.	  

På	  uppdrag	  av	  landsting	  och	  regioner	  arbetar	  Inera	  AB	  med	  en	  gemensam	  
teknikinfrastruktur	  till	  IT-‐stöd	  för	  vårdpersonal	  och	  publika	  informationstjänster	  
för	  hela	  Sverige [20].	  Exempel	  på	  IT-‐stöd	  inom	  vården	  är	  eFa,	  elektronisk	  
födelseanmälan.	  eFa	  är	  en	  nationell	  tjänst	  som	  innebär	  att	  förlossningskliniker	  har	  
möjligheten	  att	  skicka	  elektronisk	  födelseanmälan	  till	  Skatteverket	  och	  på	  så	  vis	  få	  
tillbaka	  ett	  registrerat	  personnummer	  inom	  någon	  minut [21].	   

	  

4.2 Stark autentisering (SITHS) 

Säker	  hantering	  av	  personuppgifter	  anges	  i	  specificerade	  riktlinjer	  från	  PDL	  och	  
SOSFS	  2008:14.	  För	  att	  uppfylla	  de	  krav	  som	  ställs	  är	  det	  viktigt	  att	  arbeta	  fram	  
säkra	  och	  effektiva	  lösningar	  anpassade	  för	  funktionalitet	  i	  praktiken.	  Patienter	  skall	  
känna	  sig	  trygga	  med	  aktuella	  rutiner	  för	  personuppgiftsbehandling.	  
Vårdpersonal/användare	  skall	  samtidigt	  känna	  tillit	  och	  säkerhet	  till	  de	  system	  de	  
arbetar	  i.	  System	  där	  endast	  behöriga	  har	  åtkomst	  samt	  att	  den	  information	  som	  
presenteras	  är	  riktig.	  

I	  utvecklingen	  av	  systemen	  måste	  administratörer	  och	  utvecklare	  ta	  hänsyn	  till	  
balansen	  mellan	  teknik	  och	  juridik	  för	  att	  tillgodose	  de	  behov	  som	  krävs	  för	  säker	  
överföring.	  System	  som	  behandlar	  personuppgifter	  och	  som	  endast	  skall	  vara	  
tillgängligt	  för	  de	  med	  behörighet	  kräver	  hög	  säkerhet.	  Införandet	  av	  så	  kallad	  
”stark	  autentisering”	  är	  något	  som	  står	  i	  centrum	  inom	  sjukvården.	  Målet	  är	  att	  
övergå	  från	  inloggning	  med	  hjälp	  av	  användarnamn	  och	  lösenord	  (vilket	  anses	  
mindre	  säkert)	  till	  att	  istället	  använda	  en	  säkrare	  inloggningsteknik.	  
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IT-‐tjänsten	  SITHS	  (Säker	  IT	  inom	  Hälso-‐och	  sjukvården)	  är	  en	  tjänstelegitimation	  
för	  både	  fysisk	  och	  elektronisk	  identifiering	  som	  garanterar	  säker	  inloggning	  till	  
system.	  Tjänsten	  är	  en	  så	  kallad	  smartcard	  lösning	  vilket	  bygger	  på	  att	  användaren	  
har	  ett	  personligt	  identitetskort	  som	  är	  bärare	  av	  elektroniska	  ID-‐handlingar	  
(SITHS-‐certifikat	  och	  Telia	  e-‐leg),	  se	  Figur	  2.	  SITHS-‐certifikatet	  bevisar	  att	  personal	  
är	  anställd	  hos	  en	  specifik	  vårdgivare	  (vars	  ID	  uppgifter	  hämtas	  från	  katalogen	  HSA)	  
och	  Telia	  e-‐leg	  verifierar	  identiteten	  (utför	  autentiseringen) [22].	  Certifikatet	  
möjliggör	  en	  så	  kallad	  ”två-‐faktorsautentisering”	  vilket	  betyder	  att	  det	  inte	  räcker	  
med	  endast	  kortet	  som	  ID-‐handling	  utan	  att	  användaren	  även	  behöver	  en	  PIN-‐kod	  
för	  att	  kunna	  bli	  verifierad.	  Denna	  två-‐stegs-‐handling	  anses	  idag	  vara	  tillräckligt	  
säker	  för	  elektronisk	  identifiering	  av	  en	  person	  som	  behöver	  åtkomst	  till	  
behörighetsskyddad	  information [23] [24].	  
	  

	  

Figur	  2.	  Exempel	  på	  SITHS-‐kort [25].	  
	  

Nuläge	  (2012-‐05-‐22)	  i	  införandeprocessen	  av	  SITHS [26]: 

• Alla	  landsting	  är	  anslutna.	  
• Alla	  290	  kommuner	  är	  anslutna.	  
• Drygt	  30	  privata	  aktörer.	  
• Cirka	  320	  000	  kort	  har	  utfärdats.	  

Inera	  AB	  erbjuder	  säkerhetstjänster,	  nio	  av	  dessa	  samverkar	  idag	  med	  varandra 
[27]:	  
 
Autentisering	   Lokal	  spärrtjänst	   	   	   Tillgänglig	  patient	  (TGP)	  
Logganalys	   	   Nationell	  spärrtjänst	   	   Vårdrelation	  Loggning	  
Loggning	   	   Samtycke	   	   	   	   Åtkomstkontroll	  

Varje	  tjänst	  har	  var	  för	  sig	  sin	  unika	  funktion	  och	  kan	  fungera	  oberoende	  av	  de	  
andra.	  För	  att	  uppnå	  maximal	  informationssäkerhet	  vid	  hantering	  av	  
patientinformation	  krävs	  det	  att	  alla	  nio	  tjänster	  samverkar	  fullt	  ut.	  För	  att	  
garantera	  att	  patientdatalagen	  följs	  kräver	  e-‐tjänster	  samverkan	  mellan	  alla	  
säkerhetstjänster [27].	  
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Det	  finns	  fortfarande	  system	  som	  har	  egna	  temporära	  säkerhetslösningar.	  Äldre	  
system	  måste	  fasas	  över	  till	  de	  nya	  säkerhetstjänsterna	  för	  att	  uppfylla	  
patientdatalagens	  krav.	  

NPÖ	  gör	  det	  möjligt	  för	  behörig	  vårdpersonal	  att	  med	  patientens	  samtycke	  ta	  del	  av	  
journalinformation	  som	  registrerats	  hos	  andra	  vårdgivare.	  NPÖ	  är	  en	  av	  de	  som	  idag	  
använder	  sig	  av	  alla	  nio	  säkerhetstjänster [28] [29].	  Pascal	  ordinationsverktyg	  för	  
ordination	  av	  läkemedel	  använder	  sig	  av	  autentiseringstjänsten	  och	  med	  mål	  att	  
även	  omfatta	  vårdrelation	  och	  nationell	  spärrtjänst [30] [29].	  

	  

4.3 Öppen källkod 

För	  att	  underlätta	  och	  skapa	  möjlighet	  att	  återanvända	  och	  vidareutveckla	  redan	  
framtagna	  e-‐tjänster	  har	  Inera	  AB	  valt	  att	  tillgängliggöra	  den	  källkod	  som	  ligger	  till	  
grund	  för	  e-‐tjänsterna	  via	  en	  så	  kallad	  öppen	  licens.	  Vilket	  betyder	  att	  källkoden	  är	  
fri	  att	  använda,	  även	  i	  andra	  sammanhang.	  

Öppen	  källkod	  innebär	  att	  andra	  aktörer	  med	  innovation	  och	  resurser	  kan	  förbättra	  
koden.	  På	  så	  sätt	  kan	  e-‐tjänster	  kontinuerligt	  bli	  fler	  och	  bättre	  samtidigt	  som	  det	  
sparas	  in	  på	  resurser	  genom	  att	  ta	  del	  av	  varandras	  utveckling.	  Öppen	  källkod	  
stimulerar	  samverkan	  och	  återanvändning	  mellan	  nationella	  och	  regionala	  projekt.	  
Lösningar	  kan	  på	  så	  sätt	  göras	  tillgängliga	  för	  fler	  vårdgivare	  mer	  effektivt [31].	  
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5 I praktiken 

Trots	  införande	  av	  nya	  lagar	  vars	  syfte	  är	  att	  vara	  anpassade	  till	  modern	  IT-‐struktur	  
är	  implementationen	  rent	  tekniskt	  inte	  lättlöst.	  Även	  personalfrågor	  som	  berör	  
systemhantering	  måste	  anpassas	  efter	  hur	  de	  nya	  systemen	  är	  uppbyggda. Delar	  av	  
systemstrukturen	  är	  uppbyggd	  efter	  tidigare	  IT-‐koncept,	  flertalet	  system	  samverkar	  
med	  varandra	  och	  de	  tekniska	  lösningar	  som	  autentisering	  samt	  
krypteringsmetoder	  som	  används	  är	  inte	  anpassade	  efter	  rådande	  omständigheter.	  
Då	  hotbilden	  med	  hänsyn	  till	  nutida	  IT-‐förhållanden	  har	  ändrats	  samt	  inträdande	  av	  
nya	  och	  reviderade	  lagrum	  är	  utveckling	  och	  implementeringsfrågor	  ett	  
kontroversiellt	  ämne. Dock	  är	  säkerhetsrutiner	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  ute	  bland	  
vårdenheter	  och	  IT-‐avdelningar	  minst	  lika	  viktigt.	  Bristande	  kunskap	  bland	  
vårdpersonal	  och	  andra	  yrkesutövare	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  kan	  resultera	  i	  
incidenter.	  Det	  vill	  säga	  det	  är	  inte	  enbart	  tekniken	  som	  skapar	  potentiella	  hot	  utan	  
även	  den	  mänskliga	  faktorn. 

	  

5.1 Fältstudie 

I	  enlighet	  med	  PDL	  4kap	  3§	  om	  Kontroll	  av	  elektronisk	  åtkomst [32]	  samt	  SOSFS	  
2008:14	  2kap	  11§	  om	  Kontroll	  av	  åtkomst	  till	  patientuppgifter [33]	  är	  det	  
vårdgivarens	  skyldighet	  att	  utföra	  systematiska	  kontroller	  av	  om	  någon	  obehörig	  
kommit	  åt	  patientuppgifter. Dessutom	  ställer	  SOSFS	  krav	  direkt	  på	  
verksamhetschefen	  att	  genomföra	  kontroller	  samt	  följa	  upp	  vårdpersonalens	  
behörighetsanvändning,	  SOSFS	  2008:14	  2kap	  19§	  om	  Verksamhetschefens	  ansvar 
[34].	  En	  faktor	  som	  visat	  sig	  ha	  betydelse	  gällande	  uppföljning	  är	  omfattningen	  av	  de	  
uppgifter	  som	  behandlas	  av	  vårdpersonal	  dagligen.	  Flertalet	  av	  de	  intervjuade	  
indikerade	  att	  arbetet	  är	  för	  tidskrävande	  och	  att	  uppföljning	  endast	  sker	  om	  någon	  
misstanke	  föreligger.	  En	  av	  de	  tillfrågade	  menade	  att	  uppföljning	  endast	  sker	  så	  
sällan	  som	  någon	  gång	  per	  år.	  

Ytterligare	  en	  relevant	  faktor	  för	  patientintegritet	  är	  utbildning	  av	  personal.	  
Utbildning	  är	  menat	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  vårdpersonal	  eller	  personal	  med	  åtkomst	  
till	  journalsystem	  får	  de	  kunskaper	  som	  krävs	  för	  att	  upprätthålla	  patientintegritet.	  
Vid	  frågan	  om	  utbildningsrutiner	  bland	  de	  tillfrågade	  var	  svaren	  varierande.	  En	  del	  
bekräftade	  att	  det	  finns	  i	  verksamhetens	  policys,	  men	  att	  de	  inte	  alltid	  följs.	  Vissa	  
menade	  på	  att	  utbildning	  endast	  är	  nödvändigt	  vid	  nyanställning	  och	  andra	  
hänvisade	  till	  att	  det	  sker	  genom	  konsensus	  bland	  de	  anställda.	  Dock	  indikerade	  
ingen	  av	  de	  intervjuade	  att	  de	  fanns	  utbildningsrutiner	  vid	  systemförnyelse	  eller	  
liknande.	  

Fråga	  1	  och	  4	  (se	  appendix:	  Standardfrågor	  till	  vårdgivare	  och	  vårdenheter;	  
angående	  säkerhetsrutiner	  utifrån	  PDL	  och	  SOSFS)	  som	  relaterar	  till	  
inloggningsmetoder	  samt	  funktioner	  för	  sammanhållen	  journalföring	  utgjorde	  det	  
primära	  syftet	  för	  studien.	  Framförallt	  med	  hänsyn	  till	  att	  SOSFS	  uttryckligen	  ställer	  
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krav	  på	  att	  vårdgivare	  använder	  sig	  av	  stark	  autentisering	  vid	  kommunikation	  över	  
öppna	  nät;	  vilket	  praktiseras	  vid	  sammanhåller	  journalföring [17].	  Det	  visa	  sig	  att	  
cirka	  hälften	  av	  de	  intervjuade	  använde	  sig	  av	  stark	  autentisering.	  Det	  skall	  dock	  
nämnas	  att	  de	  vårdgivare	  som	  medgav	  att	  det	  inte	  hade	  tekniska	  lösningar	  för	  stark	  
autentisering	  trots	  användande	  av	  sammanhållen	  journalföring	  menade	  på	  att	  
säkerhetslösningar	  var	  under	  utarbetning.	  

	  

5.2 Strävan att efterfölja PDL 

Vid	  sammankomst	  med	  personal	  som	  arbetar	  med	  informationssäkerhet	  hos	  en	  
specifik	  vårdgivare	  redogjorde	  de	  för	  en	  strävan	  att	  efterfölja	  PDL	  vid	  IT-‐utveckling	  
och	  informationssäkerhetsarbete.	  En	  allmän	  åsikt	  är	  att	  nya	  IT-‐lösningar	  utvecklas	  
med	  hänsyn	  till	  PDL	  och	  SOSFS,	  men	  att	  kraven	  inte	  alltid	  följs	  fullt	  ut.	  Nya	  system	  
implementeras	  och	  utvecklas	  efter	  vad	  utvecklare	  och	  befattningshavare	  anser	  
rimligt	  för	  de	  lagkrav	  som	  skall	  efterföljas.	  

Ämnet	  blev	  desto	  mer	  komplext	  när	  de	  intervjuade	  redogjorde	  för	  äldre	  IT-‐tjänster.	  
Det	  visade	  sig	  finnas	  stora	  brister	  gällande	  autentiseringskrav	  och	  säkerhetsrutiner.	  
Ett	  exempel	  som	  togs	  upp	  var	  att	  journalsystem	  som	  används	  dagligen	  ute	  bland	  
vårdenheter	  endast	  praktisera	  användarnamn	  och	  lösenord	  som	  inloggningsmetod	  
trots	  att	  systemen	  används	  i	  öppna	  nät.	  Detta	  strider	  mot	  de	  krav	  som	  ställs	  från	  
Socialstyrelsen	  föreskrifter,	  SOSFS	  2008:14	  2kap	  5§	  om	  Öppna	  nät	  [17].	  

	  

5.3 Vem granskar och följer upp arbetet bland IT-personal? 

I	  enlighet	  med	  PDL	  och	  SOSFS	  2008:14	  skall	  aktivitet	  bland	  hälso-‐	  och	  
sjukvårdspersonal	  i	  journalsystem	  och	  informationsbärare	  följas	  upp.	  Dock	  är	  det	  
inte	  lika	  självklart	  bland	  IT-‐personal	  som	  förvaltar	  och	  sköter	  driften	  av	  hård-‐	  och	  
mjukvara. 

Vid	  ett	  möte	  med	  en	  informationssäkerhetschef	  vilken	  representerade	  en	  större	  
vårdaktör	  i	  Sverige	  redogjorde	  chefen	  för	  deras	  syn	  på	  säkerhet	  bland	  IT-‐ansvariga. 
IT-‐personal	  som	  sköter	  driften	  av	  de	  tjänster	  som	  används	  vid	  digital	  
journalhantering	  har	  ofta	  behörigheter	  samt	  tillgång	  att	  komma	  åt	  de	  databaser	  där	  
patientuppgifter	  finns	  lagrade.	  Till	  skillnad	  från	  kraven	  på	  vårdpersonal	  finns	  det	  
inga	  konkreta	  uppföljningsrutiner	  eller	  krav	  på	  stark	  autentisering,	  arbetet	  överlåts	  
praktiskt	  taget	  till	  yrkesutövare	  i	  god	  tro.	  
	  

	  



Integritet	  och	  säkerhet	  inom	  den	  digitaliserade	  sjukvården 
Med	  perspektiv	  utifrån	  patientdatalagen	  

	  19	  

5.4 Konsekvenser vid lagöverträdelser och brott mot policy 

I	  praktiken	  kan	  det	  uppstå	  incidenter	  på	  grund	  av	  medvetna	  eller	  omedvetna	  
överträdelser	  avseende	  hantering	  av	  patientjournaler.	  Detta	  kan	  få	  mer	  eller	  mindre	  
omfattande	  konsekvenser	  för	  patienten,	  den	  enskilde	  vårdpersonalen,	  vårdenheten	  
och	  vårdgivaren.	  

Att	  utan	  professionell	  vårdrelation	  gå	  in	  journalsystem	  och	  läsa	  journalhandlingar	  
kan	  innebära	  att	  den	  enskilde	  vårdpersonalen	  kan	  bli	  föremål	  för	  disciplinpåföljd	  
och	  i	  förlängningen	  uppsägning.	  Följande	  lagrum	  styr	  sådan	  påföljd:	  Att	  bereda	  sig	  
tillgång	  till	  handlingar	  som	  omfattas	  av	  inre	  sekretess	  sker	  på	  personligt	  ansvar.	  
Finns	  ingen	  vårdrelation	  eller	  annan	  giltig	  anledning	  att	  få	  tillgång	  till	  uppgifterna	  är	  
det	  ett	  brott	  mot	  den	  inre	  sekretessen	  i	  4	  kap	  1	  §	  PDL [32].	  Det	  kan	  i	  sin	  tur	  innebära	  
att	  vårdpersonal	  gör	  sig	  skyldig	  till	  dataintrång	  enligt	  Brottsbalken	  4	  kap	  9c	  § [35].	  

Systemadministratör	  som	  går	  in	  bakvägen	  i	  journalsystem	  till	  exempel	  direkt	  in	  i	  
databaser	  och	  bereder	  sig	  tillgång	  till	  journalhandlingar	  kan	  också	  leda	  till	  
arbetsrättsliga	  påföljder.	  Följande	  lagrum	  styr	  sådan	  påföljd:	  Bestämmelsen	  om	  inre	  
sekretess	  gäller	  inte	  bara	  gentemot	  vårdpersonal	  utan	  mot	  alla	  yrkesgrupper	  som	  
arbetar	  för	  en	  vårdgivare.	  En	  IT-‐administratör	  som	  bereder	  sig	  tillgång	  måste	  alltså	  
också	  ha	  ett	  giltigt	  skäl.	  I	  4	  kap	  1§	  PDL	  sägs	  ”av	  annat	  skäl	  behöver	  uppgifterna	  för	  
sitt	  arbete” [32].	  Det	  torde	  därmed	  finnas	  situationer	  då	  även	  en	  IT-‐administratör	  
kan	  ha	  giltig	  anledning	  att	  ta	  del	  av	  journaluppgifter.	  Att	  någon	  går	  in	  bakvägen	  har	  
inte	  någon	  enskild	  betydelse,	  i	  praktiken	  kan	  det	  däremot	  vara	  betydligt	  svårare	  att	  
upptäcka.	  
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6 Målbilden 

En	  samlad	  målbild	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  är	  att	  möta	  den	  nya	  tekniken	  och	  
digitalisera	  de	  nuvarande	  behandlingsrutinerna	  för	  personuppgiftshantering.	  
Målbilden	  bland	  vårdgivare	  är	  även	  att	  skapa	  nytänkande	  gällande	  säkerhetsarbetet	  
som	  gynnar	  patientens	  integritet.	  Arbetet	  för	  införandet	  av	  sammanhållen	  
journalföring	  drivs	  framåt	  med	  syftet	  att	  vårdgivare	  bland	  kommuner	  och	  landsting	  
skall	  ingå	  i	  ett	  system	  för	  sammanhållen	  journalföring.	  Vilket	  ger	  vårdgivare	  
möjlighet	  att	  i	  samverkan	  med	  patienten	  och	  genom	  elektronisk	  åtkomst	  ta	  del	  av	  
andra	  vårdgivares	  journalhandlingar [13] [14].	  Förutom	  strävan	  efter	  lösningar	  som	  
effektiviserar	  vårdprocesser	  drivs	  arbetet	  framåt	  med	  målsättning	  att	  skapa	  ett	  
samlat	  ramverk	  för	  en	  nationell	  IT-‐infrastruktur,	  vilket	  både	  berör	  offentliga	  samt	  
privata	  vårdgivare.	  Syftet	  med	  ramverket	  är	  dessutom	  att	  patienter	  skall	  känna	  
förtroende	  för	  den	  hanteringen	  av	  personuppgifter	  som	  vårdgivare	  utför. 

Med	  stöd	  från	  centrala	  samt	  landstingsägda	  organisationer	  är	  planen	  att	  
implementera	  infrastrukturtjänster	  för	  säker	  användning	  vid	  elektronisk	  överföring	  
av	  känsliga	  personuppgifter.	  Ett	  exempel	  på	  en	  av	  dessa	  tjänster	  är	  
identifieringstjänsten	  SITHS	  vilket	  uppfyller	  kraven	  för	  säker	  autentisering.	  
Ytterligare	  en	  relevant	  förbättringsåtgärd	  med	  infrastrukturtjänsterna	  är	  att	  de	  
system	  och	  kommunikationsmetoder	  som	  uppfyller	  samtliga	  krav	  är	  ställda	  utifrån	  
patientdatalagen. 

Ramverket	  för	  nationell	  IT-‐infrastruktur	  utgör	  riktlinjer	  för	  vårdgivare	  som	  är	  i	  fas	  
med	  att	  förnya	  äldre	  system.	  Bland	  annat	  med	  syfte	  att	  bemöta	  nya	  lagkrav.	  
Strukturen	  innefattar	  inte	  bara	  tekniska	  åtgärder	  utan	  även	  förbättringsarbete	  
gällande	  uppföljning	  och	  logganalys. 

Målbilden	  bland	  vårdgivare	  är	  också	  att	  på	  sikt	  skapa	  möjligheter	  för	  patienter	  att	  
själva	  via	  internet	  söka	  upp	  information	  i	  egna	  journaler,	  samt	  att	  patienten	  själv	  
skall	  kunna	  lista	  om	  sig	  och	  kunna	  granska	  vilka	  personer	  bland	  vårdpersonal	  som	  
använt/behandlat	  ens	  uppgifter. 
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7 Diskussion 

Vid	  dialog	  med	  informationssäkerhetsansvariga	  har	  vi	  kunnat	  konstatera	  att	  
vårdgivare	  har	  överseende	  från	  de	  myndigheter	  som	  instiftat	  de	  lagrum	  rapporten	  
redogör	  för.	  Trots	  brott	  mot	  de	  föreskrifter	  som	  lagrummen	  förespråkar	  agerar	  inte	  
myndigheter	  enligt	  praxis.	  I	  en	  del	  fall	  där	  Socialstyrelsen	  och	  Datainspektionen	  
granskat	  en	  vårdgivare	  och	  funnit	  brister	  har	  vårdgivaren	  endast	  fått	  det	  påpekat	  att	  
brister	  funnits	  och	  att	  dessa	  borde	  åtgärdas.	  Dock	  händer	  det	  att	  vårdgivaren	  hävdar	  
att	  det	  saknas	  resurser	  för	  att	  kunna	  åtgärda	  bristerna	  och	  får	  i	  många	  fall	  dispens	  
eller	  att	  en	  tidsplan	  upprättas	  för	  åtgärdspunkterna.	  
	  
Det	  har	  visat	  sig	  finnas	  många	  IT-‐lösningar	  inom	  vården	  som	  inte	  uppfyller	  de	  krav	  
som	  ställs	  både	  från	  PDL	  och	  SOSFS.	  Det	  är	  begripligt	  att	  omfattande	  system	  och	  
rutiner	  inte	  går	  att	  förnya	  över	  några	  månader,	  men	  med	  hänsyn	  till	  att	  
patientdatalagen	  varit	  i	  laga	  kraft	  i	  snart	  4	  år	  är	  frågan	  befogad	  hur	  lång	  tid	  
uppdateringsarbetet	  får	  lov	  ta.	  

Sammanhållen	  journalföring	  skapar	  förbättrade	  möjligheter	  för	  både	  den	  enskilda	  
patienten	  samt	  vårdpersonal.	  Genom	  en	  mer	  samlad	  bild	  över	  en	  patients	  
vårdhistoria	  fås	  en	  effektiviserad	  vårdprocess	  och	  inte	  minst	  möjligheten	  att	  ge	  rätt	  
vård	  snabbare.	  Dock	  ställer	  sammanhållen	  journalföring	  större	  krav	  på	  vårdgivares	  
vårdrelation	  till	  patienten	  genom	  att	  framföra	  fördelar	  med	  att	  ingå	  i	  ett	  system	  för	  
en	  sammanhållen	  journalföring.	  Upplägget	  bygger	  på	  att	  patienter	  känner	  sig	  
motiverade	  att	  ingå	  i	  systemet,	  därför	  är	  det	  väsentligt	  att	  vinna	  patientens	  
förtroende	  samt	  att	  kunna	  påvisa	  att	  systemet	  är	  tillräckligt	  säkert	  för	  
personuppgiftshantering.	  Dock	  ser	  vi	  flera	  möjliga	  säkerhetsrisker	  i	  systemet.	  
Strukturen	  möjliggör	  nationell	  åtkomst	  vilket	  kan	  öka	  risken	  för	  obehörig	  åtkomst.	  
Ett	  scenario	  skulle	  kunna	  vara	  att	  en	  läkare	  på	  Lunds	  universitetssjukhus	  går	  in	  
bland	  ospärrade	  patientuppgifter	  som	  relaterar	  till	  en	  patient	  uppe	  i	  Stockholms	  
läns	  landsting	  trots	  att	  vårdrelation	  saknas.	  Givetvis	  finns	  det	  risk	  för	  påföljd	  
exempelvis	  disciplinåtgärd	  men	  oavsett	  påföljd	  eller	  inte	  har	  läkaren	  kränkt	  en	  
individs	  personliga	  integritet. 

Ambitionen	  är	  att	  gå	  ifrån	  autentisering	  med	  hjälp	  av	  användarnamn	  och	  lösenord	  
och	  istället	  inför	  en	  stark	  autentiseringsmetod.	  Enligt	  SOSFS	  2008:14	  innebär	  stark	  
autentisering	  att	  identiteten	  verifieras	  via	  en	  tvåstegshandling	  till	  exempel	  genom	  
kort	  och	  PIN-‐kod.	  Fördelarna	  med	  metoden	  är	  att	  verifieringen	  sker	  på	  ett	  säkrare	  
sätt,	  användaren	  skall	  inte	  enbart	  uppge	  något	  han/hon	  vet,	  utan	  även	  verifieras	  
med	  något	  han/hon	  har,	  det	  vill	  säga	  kortet.	  Förutom	  fördelen	  med	  en	  säkrare	  
autentiseringsmetod	  kan	  till	  exempel	  kortet	  kopplas	  samman	  med	  övriga	  tjänster	  
inom	  vårdenheten	  exempelvis	  öppnande	  av	  dörrar,	  registrering	  av	  ankomst	  till	  
arbetsplatsen	  etc.	  Allt	  detta	  med	  hjälp	  av	  ett	  RFID-‐chip	  som	  finns	  integrerat	  i	  kortet.	  
Trots	  fördelarna	  med	  kortet	  finns	  det	  även	  scenario	  där	  kortet	  minskar	  
effektiviteten	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  Ett	  exempel	  är	  där	  en	  läkare	  arbetar	  i	  ett	  
journalsystem	  (där	  kortet	  håller	  sessionen	  aktiv)	  och	  läkaren	  får	  ett	  akutlarm.	  
Läkaren	  skyndar	  sig	  till	  avdelningen	  där	  han/hon	  är	  akut	  kallad	  och	  väl	  på	  plats	  
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snabbt	  behöver	  åtkomst	  till	  en	  patients	  journaler.	  Läkaren	  har	  dock	  glömt	  kortet	  
kvar	  i	  terminalen	  som	  användes	  vid	  tidigare	  arbetsuppgifter	  och	  måste	  därför	  
springa	  och	  hämta	  kortet.	  Analys	  av	  ovanstående	  scenario:	  Förutom	  minskad	  
effektivitet	  i	  arbetet	  förlorar	  vårdpersonal	  värdefull	  tid	  som	  kan	  ha	  avgörande	  
betydelse	  i	  en	  akutsituation. 

Uppföljningsrutiner	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  syftar	  till	  ökad	  patientintegritet.	  För	  
att	  uppföljningsrutinerna	  skall	  fungera	  fullt	  ut	  är	  det	  viktigt	  att	  verksamhetschefer	  
inom	  vårdenheter	  konsekvent	  följer	  upp	  vårdpersonals	  aktivitet	  i	  
informationssystem.	  Arbetet	  är	  inte	  okomplicerat	  då	  uppgiften	  är	  tidkrävande	  och	  
ligger	  långt	  ner	  på	  prioriteringslistan	  än	  övriga	  arbetsuppgifter.	  Det	  skall	  dock	  
nämnas	  att	  både	  PDL	  och	  SOSFS	  uttryckligen	  kräver	  kontinuerlig	  uppföljning	  bland	  
journal	  och	  ledningssystem	  för	  att	  upptäcka	  eventuellt	  obehörig	  åtkomst.	  

En	  viktig	  fråga	  som	  verkar	  bortglömd	  är	  uppföljning	  bland	  IT-‐personal.	  
Vem	  är	  det	  som	  kontrollerar	  att	  de	  som	  egentligen	  har	  störst	  åtkomst	  till	  
information,	  databaser	  samt	  viktig	  digital	  infrastruktur	  inte	  missbrukar	  sina	  
privilegier.	  Befattningshavare,	  säkerhetsstrateger	  och	  andra	  nyckelpersoner	  inom	  
informationssäkerhetsarbete	  lägger	  ner	  stora	  resurser	  på	  att	  vårdpersonal	  inte	  skall	  
kunna	  missbruka	  sin	  behörighetsåtkomst.	  Det	  är	  även	  mycket	  fokus	  på	  att	  system	  
skall	  vara	  så	  säkra	  som	  möjlig	  för	  att	  skapa	  en	  trygghetsfaktor,	  både	  bland	  
vårdpersonal	  och	  patienter.	  Uppföljningsrutiner	  som	  omfattar	  IT-‐personal	  är	  
intressant	  med	  tanke	  på	  att	  IT-‐personal	  har	  tillgång	  till	  det	  databaser	  där	  person	  
och	  patientuppgifter	  finns	  lagrade.	  Rent	  tekniskt	  kan	  IT-‐personal	  med	  rätt	  
behörigheter	  gå	  runt	  spärrar	  i	  journalsystem.	  Ytterligare	  en	  faktor	  som	  kan	  försvåra	  
eventuellt	  uppföljningsarbete	  från	  vårdgivarens	  sida	  är	  om	  IT-‐driften	  är	  outsourcad	  
det	  vill	  säga	  att	  vårdgivaren	  låter	  tredje	  part	  sköta	  den	  drift	  och	  processer	  som	  
relaterar	  till	  journalsystem,	  domänhantering,	  digital	  infrastruktur	  etcetera.	  
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8 Slutsats 

De	  intervjuade	  personerna	  redogör	  ofta	  för	  uppsatta	  målbilder	  och	  att	  
säkerhetslösningar	  är	  under	  utarbetning	  samt	  att	  de	  är	  medvetna	  om	  de	  brister	  som	  
kan	  leda	  till	  lagbrott.	  Dock	  anser	  vi	  inte	  att	  problematiken	  endast	  ligger	  i	  eventuella	  
lagöverträdelser	  utan	  att	  patientuppgifter	  faktiskt	  kan	  hamna	  i	  orätta	  händer	  på	  
grund	  av	  den	  bristande	  systemsäkerheten	  och	  dåliga	  rutiner	  bland	  personal. 

Utvecklingen	  bör	  utan	  tvekan	  snabbas	  upp	  men	  får	  inte	  ske	  på	  bekostnad	  av	  
kvalitet,	  säkerhet	  eller	  patienters	  förtroende	  till	  vården.	  Enligt	  våra	  slutsatser	  anser	  
vi	  att	  IT-‐säkerhetsarbetet	  i	  vården	  är	  kraftigt	  underprioriterat.	  Ett	  konkret	  exempel	  
på	  ett	  underprioriterat	  område	  är	  kraven	  gällande	  stark	  autentisering.	  SOSFS	  
2008:14	  kräver	  att	  stark	  autentisering	  skall	  praktiseras	  vid	  hantering	  av	  
patientuppgifter	  över	  öppna	  nät.	  Både	  de	  intervjuer	  som	  gjorts	  med	  IT	  och	  
informationssäkerhetspersonal	  samt	  den	  genomförda	  fältstudien	  visar	  på	  att	  ett	  
flertal	  system	  för	  journalföring	  saknar	  stöd	  för	  stark	  autentisering.	  
Cirka	  hälften	  av	  de	  tillfrågade	  verksamhetschefer	  i	  fältstudien	  bekräftade	  att	  deras	  
vårdenhet	  använde	  journalsystem	  vars	  inloggningsmetod	  sker	  med	  hjälp	  av	  endast	  
användarnamn	  och	  lösenord. 

Fältstudien	  bland	  vårdenheter	  visade	  även	  tydlig	  brist	  på	  utbildningsrutiner	  för	  de	  
anställda	  gällande	  personuppgiftshantering	  och	  informationssystem.	  
Vi	  anser	  att	  det	  borde	  finnas	  tydligare	  krav	  samt	  att	  organisationsledning	  sätter	  
högre	  press	  på	  verksamhetsansvariga	  att	  prioritera	  utbildning	  bland	  de	  anställda.	  
Bristande	  säkerhetsmedvetenhet	  minskar	  inte	  bara	  effektiviteten	  bland	  vårdenheter	  
utan	  öppnar	  även	  för	  potentiella	  hot	  och	  risker.	  

Slutligen	  anser	  vi	  att	  uppföljning	  och	  granskning	  av	  IT-‐personal	  borde	  ses	  över,	  
framförallt	  av	  den	  personuppgiftsansvarige	  det	  vill	  säga	  vårdgivaren.	  Frågan	  kring	  
säker	  autentisering	  och	  behörighetskontroll	  borde	  även	  prioriteras	  för	  IT-‐
avdelningar	  då	  PDL	  uttryckligen	  ställer	  krav	  på	  all	  åtkomst	  av	  patientuppgifter	  
oberoende	  av	  om	  det	  görs	  tillgängliga	  via	  program	  anpassade	  för	  journalhantering	  
eller	  via	  databasredigerare.	  
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9 Framtida arbete 

Utifrån	  resultatet	  i	  rapporten	  ser	  vi	  gärna	  att	  följande	  områden	  uppmärksammas	  i	  
fortsatt	  utvecklingsarbete:	  

• Granskning	  av	  IT-‐personal	  som	  arbetar	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård.	  I	  synnerhet	  
gällande	  hantering	  och	  uppföljning	  av	  behörighetsanvändning	  
	  

• Implementation	  av	  SITHS	  för	  samtliga	  yrkesutövare	  inom	  hälso-‐	  och	  
sjukvård	  
	  

• Följa	  upp	  utveckling	  avseende	  implementation	  av	  nya	  funktioner	  som	  gynnar	  
patienter,	  exempelvis	  åtkomst	  via	  internet	  till	  egna	  patientjournaler	  samt	  
loggar	  av	  vem	  som	  behandlat	  ens	  patientdata	  
	  

• Effektivisering	  av	  uppföljningsrutiner	  
	  

• Ramverk	  vilket	  behandlar	  NPÖ	  
	  

• Riskanalysering	  av	  system	  för	  sammanhållen	  journalföring	  
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Appendix 

Standardfrågor till vårdgivare och vårdenheter; angående säkerhetsrutiner 
utifrån PDL och SOSFS 

1. Hur	  ser	  er	  inloggningsmetod	  ut	  idag	  (i	  journalsystem),	  Kort	  +	  kod	  eller	  
användarnamn/lösenord?	  
–	  Är	  det	  tillåtet	  att	  använda	  samma	  lösenord	  för	  Windows	  och	  
journalsystem?	  
–	  Vad	  har	  ni	  för	  lösenordskrav?	  Till	  exempel	  antal	  tecken,	  stora	  och	  små	  
bokstäver	  etc.	  
	  

2. Uppföljningsrutiner	  det	  vill	  säga	  vem	  ser	  över	  användarnas	  (personalens)	  
aktivitet/logg	  så	  att	  patientuppgifter	  används	  ändamålsenligt?	  
–	  Görs	  detta	  systematiskt	  och	  rutinmässigt	  (stickprovskontroller)?	  
–	  Hur	  uppstår	  en	  ev.	  misstanke	  om	  att	  patientuppgifter	  har	  används	  utanför	  
ramarna?	  
–	  Vem	  sköter	  uppföljningen	  hos	  er?	  
	  

3. Har	  ni	  utbildning	  och	  information	  för	  er	  personal	  angående	  hantering	  av	  
inloggningsuppgifter	  och	  behörigheter	  till	  exempelvis	  elektroniskt	  
journalsystem.	  
	  

4. Är	  ni	  idag	  anknutet	  till	  ett	  system	  för	  sammanhållen	  journalföring?	  
	  

5. Finns	  det	  rutiner	  och	  regler	  för	  hur	  känsliga	  personuppgifter	  skall	  hanteras	  
om	  en	  anställd	  exempelvis	  tar	  med	  sig	  digitala	  journalhandlingar	  på	  sin	  
bärbara	  dator	  för	  att	  arbeta	  hemifrån?	  	  
	  

6. Hur	  väl	  insatt	  är	  er	  vårdenhet	  i	  PDL	  (patientdatalagen)?	  
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Resultat av utförd fältstudie 

Fältstudien	  grundades	  på	  intervjuer	  utförda	  bland	  både	  offentliga	  och	  privata	  
vårdgivare.	  Totalt	  deltog	  sju	  befattningshavare	  som	  svara	  för	  hur	  deras	  respektive	  
verksamheter	  hanterade	  utbildning	  och	  säkerhetsfrågor.	  

	  

	  

28%	  

43%	  

29%	  

Fördelning	  över	  vårdgivares	  praktisering	  av	  stark	  
autentisering	  vid	  inloggning	  i	  journalsystem	  

Vårdgivare	  vilka	  använder	  
stark	  autentisering	  

Vårdgivare	  vilka	  inte	  använder	  
stark	  autentisering	  

Vårdgivare	  vilka	  använder	  sig	  
av	  olika	  inloggningstekniker	  
beroende	  på	  system	  

0%	  

100%	  

Fördelning	  över	  uppföljningsrutiner	  bland	  
vårdgivare	  

Vårdgivare	  vilka	  utför	  
regelbunden	  och	  systematisk	  
uppföljning	  av	  vårdpersonals	  
aktivitet	  i	  journalsystem	  

Vårdgivare	  vilka	  inte	  
praktiserar	  uppföljningskrav	  
utifrån	  PDL	  
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71%	  

29%	  

Fördelning	  avseende	  utbildningsrutiner	  i	  
journalsystem	  av	  vårdpersonal	  

Systematiska	  och	  konsekventa	  
utbildningsrutiner	  winns	  och	  
praktiseras	  

Verksamheten	  har	  inga	  
utbildningsrutiner	  för	  
vårdpersonal	  

86%	  

14%	  

Fördelning	  över	  vilka	  vårdgivare	  som	  är	  eller	  inte	  är	  
anslutna	  till	  system	  för	  sammanhållen	  journalföring	  

Vårdgivare	  vilka	  är	  anslutna	  
till	  system	  för	  sammanhållen	  
journalföring	  

Vårdgivare	  vilka	  inte	  är	  
anslutna	  till	  system	  för	  
sammanhållen	  journalföring	  
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Presentation av författarna 

 

Theo Strömklint 

Under	  min	  gymnasietid	  studerade	  jag	  naturvetenskap	  med	  teknisk	  inriktning.	  Efter	  
ett	  års	  studieuppehåll	  börja	  jag	  2009	  studera	  IT-‐Forensik	  och	  informationssäkerhet	  
på	   Högskolan	   i	   Halmstad	   med	   teknologie	   kandidatexamen	   2012.	   Jag	   har	   alltid	  
intresserat	   mig	   för	   informationsteknik,	   framförallt	   med	   fokus	   på	   säkerhet	   och	  
forensiskt	  arbete.	  
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Mia Wilhelmsson 

År	  2004	  gick	  jag	  ut	  gymnasiet.	  Efter	  5	  års	  arbete	  inom	  tre	  olika	  företag	  bestämde	  jag	  
mig	  för	  att	  ta	  tjänstledigt	  från	  mitt	  nuvarande	  arbete.	  Hösten	  2009	  började	  jag	  
studera	  IT-‐forensik	  och	  informationssäkerhet	  på	  Halmstad	  Högskola	  med	  examen	  år	  
2012.	  Intresset	  för	  utbildning	  fann	  jag	  under	  ett	  besök	  på	  öppet	  hus.	  IT-‐forensik	  och	  
informationssäkerhet	  erbjöd	  en	  modern	  och	  intressant	  teknisk	  utbildning	  som	  jag	  
inte	  kunde	  motstå.	  Jag	  ser	  nu	  framemot	  att	  ta	  mig	  an	  nya	  spännande	  utmaningar	  
inom	  IT.	  

	  


