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Förord  

Denna kandidatuppsats skrevs vårterminen 2013 vid Högskolan i Halmstad på IDE-
sektionen. 
 
Författaren hoppas att kunna ge en liten insikt om hur informationssäkerhetsarbetet 
kan hanteras vid en hälsovalsenhet samt hur informationssäkerhetsnivån kan höjas med 
hjälp av en administrativ IT-policy.  
 
Författaren skulle vilja tacka hälsovalsenheten för att de möjliggjort arbetet och varit så 
hjälpsamma under arbetets gång samt handledare Philip Heimer.  
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Abstrakt  

Hälsovalsenheter är idag beroende av en fungerande IT-infrastruktur för att kunna 
fullfölja sina arbetsuppgifter på ett professionellt och effektivt sätt. Störningar i drift och 
tillgänglighet av information kan skada patienter och verksamheten. Socialstyrelsens 
föreskrifter SOSFS 2008:14 förpliktigar privata vårdgivare, däribland hälsovalsenheter 
att arbeta aktivt med informationssäkerhet och att etablera en 
informationssäkerhetspolicy. Problematiken som ansvariga för detta arbete kan stöta på 
är många, bland annat att bristfällig utbildning eller avsatta resurser. En 
informationssäkerhetspolicy kan referera till olika dokument som berör 
informationssäkerheten. En administrativ IT-policy kan vara en del av detta. 
I denna uppsats skapas en administrativ IT-policy till en hälsovalsenhet med hjälp av en 
enkätundersökning ämnad att mäta attityd och inställning, samt person och 
gruppintervjuer med nyckelpersoner för informationssäkerhet på hälsovalsenheten. 
Sedan sammanställdes den inhämtade datan tillsammans med den teoretiska 
bakgrunden för att skapa en administrativ IT-policy med hjälp av MSB:s ramverk BITS 
med fokus på användare.  
Det ska komma att visa sig att säkerhetstänket gällande informationssäkerhet är relativt 
låg men att det finns ett engagemang ifrån ledningens sida att lösa problemet.  
Uppsatsen ger en inblick i de problem som kan finnas vid en hälsovalsenhet angående 
IT-säkerheten. Förslag och lösningar ifrån närliggande verksamheter presenteras för att 
guida läsaren i vilka åtgärder som kan vidtagas för att öka informationssäkerheten och 
således patientsäkerheten.  
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1 Introduktion  

 

Att skapa en IT-policy med fokus på administrativ säkerhet kan vara ett bra sätt för ett 
företag att öka kunskapen bland de anställda om vilka risker och hotbilder det finns. Det 
blir även ett sätt för företaget att försäkra sig om att de anställda minimerar risken för 
att utsätta det egna datorsystemet för onödiga risker och problem[1].  Detta leder i sin 
tur till att det blir mindre tid som behöver läggas på att reparera och byta ut datorer och 
mer tid över som kan läggas på verksamhetens kärna nämligen vård och omsorg. En IT-
policy är inte något som skrivs över en natt. Det är ett projekt som ständigt måste 
uppdateras eftersom det bildas nya hotbilder hela tiden[2]. En policy ska vara enkel att 
förstå för att inte förkastas och ignoreras av de anställda men samtidigt måste den 
lyckas involvera högsta ledningen inom företaget så att den har möjlighet att få 
verkan[3].  
 

1.1 Bakgrund 

 

Vid ett tidigare utförande av en riskanalys vid samma arbetsplats fastslogs det av 
vårdcentralchefen vi arbetade med att det för tillfället inte fanns någon policy för hur IT-
säkerheten skulle hanteras. Detta var dock något som det skulle ändras på enligt 
vårdcentralschefen. Nu såhär nästan 10 månader senare har det fortfarande inte hänt 
något på den fronten. När ledningen uttryckt ett behov för en policy känns det som ett 
bra tillfälle att komma in och hjälpa till att lägga grunden för en. Det förefaller också som 
så att Socialstyrelsen har bestämt att det måste finnas dokumenterad 
informationssäkerhet för vårdgivare i Sverige. För att kunna lägga en grund till en policy 
som sedan kan vidareutvecklas till en fullständig informationssäkerhetspolicy kommer 
MSBs ramverk BITS att användas. Detta för att få en struktur att kunna förhålla sig till. 
Skulle en inspektion ifrån myndigheter gällande informationssäkerheten vara aktuell 
inom närmsta framtid kan det få konsekvenser. Under arbetets gång och i rapporten 
kommer säkerheten granskas och utvärderas och således kommer hälsovalsenheten 
namn att hållas anonymt. 

1.2 Verksamhetsbeskrivning 
 

Hälsovalsenheten är belägen i Skåne sedan sent 90-tal och erbjuder ett antal olika 
tjänster inom hälso- och sjukvård. Tjänsterna som erbjuds varierar från 
barnmorskemottagning, distriktssköterskemottagning, psykolog-samtalsterapeut och 
vaccinationer. 
Personalstyrkan uppgår till cirka 45 personer. Vid mottagingen tjänstgör fyra till fem 
doktorer och antalet listade patienter överstiger 10.000. Eftersom förändring från 
vårdcentral till hälsovalsenhet nyligen skett används fortfarande gamla jobbtitlar. 
Hälsovalsenheten är en del av Hälsoval Skåne och arbetar på uppdrag av Region Skåne. 
För inte allt för långt bak i tiden sköttes systemdrift och underhåll direkt på 
hälsovalsenheten men nuförtiden är ett externt företag involverade i processen och 
sedermera återfinns servrar inte längre på hälsovalsenhetens område. 
Datorutrustningen som används består av tunna klienter som ansluter genom en 
krypterad anslutning tillhandahållen av samma externa företag. Vid uppkoppling och 
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autentisering får användarna tillgång till ett skrivbord berett med relevanta program 
och begränsade rättigheter att utföra ändringar på systemet. 
 

1.3 Avgränsning 
 

BITS-konceptet ligger till grund för framarbetandet av den administrativa IT-policyn. 
Allt material tillhandahållet av MSB i form av BITS kommer inte att användas, däribland 
BITS Plus. Detta eftersom att BITS Plus ämnar ta fram en fullständig 
informationssäkerhetspolicy. Alla arbetsmetoder enligt BITS-konceptet kommer inte att 
användas för att framarbeta policyn utan bara delar ut Infosäk A där data ifrån 
metoderna och den teoretiska ansatsen kan ligga till grund. 
 

1.4 Frågeställning  

 

- Hur bör en administrativ IT-policy för hälsovalsenheten se ut enligt Infosäk A? 
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2 Metodval 
 

Två olika metoder kommer att användas för att samla in data som underlag för den 
administrativa it-säkerhetspolicyn. Den första metoden kommer att utgöras av en 
enkätundersökning. Enkäten kommer att undersöka inställning och tillämpning hos de 
anställda på hälsovalsenheten gällande informationssäkerhet. En liten del kommer 
också att försöka ta reda på de anställdas färdigheter med en del datorrelaterade 
problem. En policy bör vara anpassad i språket så att den mottags väl av de anställda. Ett 
alldeles för avancerat språk kan leda till att ingen klarar läsa igenom den och således 
förbises viktig information. Det andra metodvalet är personintervjuer som kommer att 
genomföras med nyckelpersoner på företaget för informationssäkerhet.  Data ifrån 
enkätundersökningen, intervjuerna samt den teoretiska bakgrunden kommer sedan att 
appliceras i samverkan med BITS mall Infosäk(Användare) för att framställa policyn[4].  

 

 

2.1 Enkätundersökning 

Enkäten kommer att bestå av ett antal frågor distribuerade genom Google Docs. 
Frågeformuläret kommer att vara anonymt för att öka reliabiliteten och minska yttre 
påverkan. Målet är att få så många på företaget som möjligt att svara på den. Den 
kommer inte att distribueras genom mail utan uppsatsförfattaren kommer besöka 
hälsovalsenheten och gå runt med en dator som är färdig för inhämtade av svar. När en 
person har fyllt i formuläret är det bara att ta upp en ny flik och sätta igång nästa 
respondent. Det är även möjligt att inhämta flera svar samtidigt eftersom det enda som 
behövs är att rätt länk distribueras.  
Åldern kommer att fastställas på varje deltagare och det kommer vara möjligt att välja 
åldern i kategorier om 10 år mellan varje. Detta för att ge forskaren en möjlighet att se 
hur parametern ålder spelar in på hur informationssäkerhet behandlas. Därefter finns 
det en fråga där användaren ombedges att namnge vem som är ytterst ansvarig för 
informationssäkerheten på företaget. Detta görs med en textruta som inmatning. Utöver 
detta håller frågorna samma svarsalternativ. Enkätundersökningen utgör totalt 11 
frågor om informationssäkerhet rörande för hälsovalsenheten. Förutom 
åldersparametern kommer resultaten bara att innehålla kvantitativ data.  
Fördelarna vid analysen av data är att kvantitativa data är lättare att analysera i större 
skala och är tämligen effektivt. Det är tack vare metodens systematiska och 
formaliserade ansats som det är möjligt att analysera ett större material. En 
förutsättning för denna ansats är dock att forskningsfrågorna bearbetas till ett material 
som kan kvantifieras med hjälp av relevanta egenskaper av det inhämtade materialet 
[5]. 
Något som måste beaktas med enkätundersökning är att den som är ansvarig för 
undersökningen också måste se till att diverse personuppgifter som kommer in i 
databasen behandlas på rätt sätt. Personuppgiftslagen reglerar bland annat detta och för 
att komma undan problematiken efterfrågas inga känsliga uppgifter i 
enkätundersökningen[6]. Visserligen kommer en ålder att matas in men den kommer 
inte vara exakt utan den som svarar på enkäten kommer att få välja till exempel en ålder 
mellan 21-30, 31-40 och så vidare.  
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Vid en enkätundersökning över Internet måste man kunna skilja på dator och 
datoranvändare. Det kan vara så att det finns flera individer som använder samma dator. 
Alla användare använder inte samma sorts datorutrustning runt om i världen vilket 
betyder att en enkätundersökning på webben kan se annorlunda ut från skärm till 
skärm. Det är viktigt att det finns en tilltalande layout. Detta problem slipper forskaren 
nu dock när en enskild dator används. Standardmetoder för att distribuera formulären 
kan innefatta att skicka via mail eller dela på en hemsida. Att distribuera metoder av 
detta slag gör att svarsfrekvensen kan bli låg, eftersom personen kanske skjuter 
uppdraget framför sig för att sedan glömma bort det [7]. Med tillvägagångssättet, att 
besöka arbetsplatsen, kan forskaren själv välja hur många svar som måste komma in 
innan undersökningen kan antas färdig.  

Vid konstruerande av enkätundersökningar ställs forskare ibland inför dilemmat att 
införa eller att inte införa ett svarsalternativ som representerar ”Vet ej” eller ”Ingen 
uppfattning”. Att ha med alternativen kan ge vederbörande en chans att slippa ta 
ställning till i en fråga. Men det kan också vara så att svararen faktiskt inte har någon 
aning[8]. Författaren har i detta fall valt att ha med ”Vet ej” som ett svarsalternativ 
eftersom ämnet ”informationssäkerhetstemer” är förmodligen något nytt för de flesta 
och kunskapen kan antas vara låg. 
 

2.2 Intervjuer  
 

Den primära metod som kommer att användas är personintervjuer. Detta för att samla in 

information som ska bidra till att skapa en utförlig och genomtänkt administrativ IT-
policy.  

De fyra intervjuer som kommer att genomföras är en med vårdcentralschefen för att hen 
leder arbetet med informationssäkerhet, sedan IT-ansvarige som har hand om de flesta 
IT-frågor och koll på verksamheten, därefter verksamhetschefen som har det yttersta 
ansvaret. Till sist, en intervju med vårdcentralschefen och IT-ansvarige för att kunna 
sammanställa och diskutera resultat som kommit in. En del förslag som kommer fram 
kanske inte alls är möjliga att genomföra beroende på kostander och tid som krävs för 
genomförande. 

Anledningen till varför valet föll på just denna metod var för att den samlar in främst 
mjukdata. Mjukdata, eller kvalitativ data som det också kallas innebär sådan data som 
inte klassificeras med siffror. I intervjuerna ämnas mäta bland annat åsikter och 
handlingar vilket kännetecknar kvalitativ data.  
Det går inte att utesluta att hårddata, som till exempel kostander kommer att 
förekomma. Inhämtning av både mjuk och hårddata kan ge en allmänt statistisk 
beskrivning av undersökningsmaterialet. Dessutom förvanskas inte resultatet av 
mjukdata[9]. 
 
En annan fördel är att det finns möjlighet att förtydliga sina frågor så att missförstånd 
inte uppstår vilket kan bli fallet vid en enkätsundersökning[10]. Det är viktigt att inte 
använda vaga uttryck vid intervjuerna och att undvika negationer vilka kan styra 
samtalet allt för mycket.  Något som man måste beakta när man utför en personintervju 
är att den utfrågade står i beroendeställning till personen som håller i intervjun. För att 
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få ut användbar information ur intervjuerna är det viktigt att man förbereder sig noga 
och funderar över frågorna. Det gäller att noga tänka igenom frågorna så att det finns 
utrymme för intervjupersonen att svara utförligt och öppet.[11] 
 
Eftersom det är ledningen och cheferna som har yttersta ansvaret att se till att en IT-
policy införs och verkställs har jag valt att intervjua verksamhetschefen. Detta är för att 
få en överblick hur rutinerna ser ut idag och hur, om ens, man arbetar med IT-säkerhet i 
nuläget. Det är även verksamhetschefen som i dagsläget har det övergripande ansvaret 
när det gäller IT-frågor på företaget och det är även denna som uttryckt ”oro” över att 
inte ha någon IT-policy än. Forskarens förhoppning med intervjun är att sätta upp ett 
ramverk för arbetet, ge och få tips om vad som absolut inte får missas samt hur 
hälsovalsenheten ser på problemen och hur de ställer sig till uppsatsskrivarens 
infallsvinklar och synpunkter.  Vid ett konstruerande av en IT-policy kan man till 
exempel referera till andra redan använda och mer detaljerade dokument för ytterligare 
information[12]. 

 

2.3 Metodtillämpning – enkätundersökning 

 

Datainsamlingsproceduren för att hämta in enkätundersökningsdata gick till på följande 
vis: Forskaren begav sig till arbetsplatsen för att direkt på plats kunna samla in svar. 
Med sig hade uppsatsskrivaren två bärbara datorer utrustade med mobila bredband för 
att kunna skicka iväg svaren till en server. Utrymmet som användes var personalens 
fikarum, ett helt vanligt fikarum; ett långbord fyllt med bananer, Allerskatalog och 
bryggande kaffemaskiner.  
 
Allt eftersom någon ur arbetsstyrkan fick lite tid över och kom in i fikarummet fick de en 
chans att sätta sig ner och fylla i enkäten. Enkäten gjordes med hjälp av enkätverktyget 
som tillgängliggjorts av Google Docs. Detta verktyg tillåter en individ att skapa formulär 
och undersökningar inom vilket område som helst och sedan distribuera det till vem 
som helt genom en länk. 

Ett mail ifrån vårdcentralschefen hade innan undersökningen påbörjats skickats ut för 
att berätta vad som var på gång. Att mailet kom från någon med auktoritet hade 
förmodligen stor betydelse och det var många som tog sig tid att svara.  
Vid slutet kan konkluderas att 31 personer valde att ställa upp. Den totala arbetskraften 
uppgår till 45 personer minus de som har semester, är sjuka eller av annan anledning 
inte varit på plats och kunnat vara med. Detta ger en svarsfrekvens på minst 68 %.  
När en person valde att deltaga, frivilligt deltagande, placerades denne framför en dator. 
På skärmen presenterades ett formulär i helskärm. Helskärm användes för att slippa 
visuell påverkan av andra program. Sedan var det bara för deltagaren att fylla i 
formuläret efter förmåga och i slutet av formuläret fanns en ”Skicka”-knapp. Forskaren 
befann sig i rummet hela tiden för att besvara diverse frågor om formuläret, till exempel 
om det fanns något krav på vilket format svaren skulle ha eller dylikt. Webbläsaren som 
användes var Mozilla Firefox. 

Det var blandade kommenterarer när frågan om deltagande kom upp och de kan 
sammanfattas med att de flesta handlade om tid, ”Tar det lång tid?” och dylikt men också 
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lite lättsamma kommentarer som ” Är det inte anonymt vill jag inte vara med ”. En 
respondent undrade om det inte var väldigt opraktiskt att åka ut och behöva samla in 
alla enkätsvar själv på plats. Det finns givetvis en poäng och sanning i detta. 
Motiveringen till beslutet var att tiden var knapp och att svarsfrekvensen kanske inte 
skulle bli tillräckligt hög om allting skedde över mail.  
Några uttryckte sig även positivt över frågorna i formuläret och tyckte det var bra att 
frågeställningarna äntligen togs upp. Svaren skickas sedan till en server som Google 
tillhandlahåller där materialet sammanställs och forskaren kan börja dra slutsatser. 

 

2.4 Underlag för enkätfrågor  
 
Som tidigare nämnts har huvudsyftet med enkäten vara att mäta attityd och inställning 
till informationssäkerhet på arbetsplatsen. Ett mindre fokus har legat på färdigheter 
med datorsystemet men ändå förekommit.  

Formulärets två första frågor ämnade etablera hur länge respondenten arbetat på sin 
arbetsplats samt även respondentens ålder just nu. Åldersfrågan ställdes för att senare 
kunna försöka etablera eventuell skillnad i inställning, attityd och säkerhetstänk mellan 
olika åldersgrupper. För att slippa eventuellt personuppgiftshanteringsansvar användes 
olika åldersspann. Anställningstid på arbetsplatsen är också intressant eftersom det kan 
visa om inställningen till säkerhetsarbetet är kopplat till anställningstid.  
Totalt fanns 13 frågor att besvara. Genomsnittstiden uppskattas vara ungefär fem 
minuter per person. Underlag för de 13 frågor har hämtats ifrån intervjuer med 
nyckelpersoner för informationssäkert på företaget men också ifrån personer med god 
insikt i verksamheten. Eftersom det är en administrativ policy som arbetas fram ligger 
fokus på användarna. De problemområden som har framkommit under intervjuerna har 
sedan analyserats och frågor har skapats för att försöka förstå varför det är så, om det är 
utberedda företeelser och eventuella åtgärder. Ett genomgående problem verkar vara, i 
alla fall vad intervjurespondenterna erfar att licenserna till diverse program inte räcker 
till. Frågan ”När jag lämnar min arbetsdator loggar jag ut ifrån alla licenskrävande 
program *” kompletteras med fyra svarsalternativ. ”Instämmer”, ”Instämmer inte”, ”Vet 
inte”, ”Förstår inte frågan”. Det finns två problem med detta och det ena är att om 
personal inte loggar ut ifrån licensierade program kan det antas att sekretessen 
äventyras. Det andra är att licenserna inte räcker till övrig personal som kan tänkas 
behöva logga in.  
 
Patientsäkerhet/-integritet är ett genomgående område inom vård och omsorg, inte 
bara för informationssäkerhetområdet. Eftersom det hände att personal lämnar 
arbetsdatorn då och då försöker forskaren etablera hur stor risk det är att obehörig äger 
tillträde och kan ta del av konfidental information.  
”Jag vet hur man aktiverar skärmsläckaren på datorn”  
”Det är viktigt att dölja vad skärmen visar när jag inte är vid datorn”  
”Om en obehörig skulle råka ta sig en titt på en inloggad dator gör det inte så mycket, 
alla är så trevliga ändå”.  
Följande frågor bereds med svarsalternativ med samma stil som föregående. 
Uppsatsförfattaren har efter dragna slutsatser av intervjuerna utformat resterande 
enkätfrågor. Även om hälsovalsenheten certifierar sig och uppfyller en viss standard 
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inom informationssäkerhet betyder detta inte per automatik att alla krav i 
Socialstyrelsens föreskrifter är uppfyllda. Genom att ställa frågor som är relevanta för 
diverse SS-ISO-standarder inom informationssäkerhet och utforska dessa 
problemområden som tas upp får hälsovalsenheten en större möjlighet att arbeta vidare 
med dessa frågor självständigt även när uppsattiden har gått ut. Underlag för 
intervjufrågor har även hämtats från BITS ramverk. Detta är fördelaktigt eftersom det är 
ett utarbetat ramverk som har genomgått många förändringar.  

2.5 Validitet och reliabilitet  
 
Inom kvalitativ forskning kan man inte beräkna tillförlitligheten med siffror eftersom 

resultaten oftast består av omätbara resultat. 

[13] menar att det är ett litet av ett problem att prata om reliabilitet vid kvalitativa studier/-

intervjuer eftersom den idén bygger på att man med samma frågor ska få samma svar varje 

gång. Det vill säga att människor är konstanta i beteende och åsikter. 

För att bedöma reliabiliteten vid en kvalitativ ansats får man istället titta på den tekniska 

utrustningen samt personer som medverkat som ”instrument”. Alla medverkande måste 

fullfölja sin uppgift på ett pålitligt sätt. Kvaliteten på utrustning som används vid intervjun 

spelar stor roll. Används det ens överhuvudtaget någon utrustning är det första man måste ta 

ställning till. Reliabiliteten kan annars komma att påverkas då den hänger på forskarens 

förmåga att göra bra observationer/intervjuer[14]. Om teknisk utrustning används gäller det 

att man faktiskt hör vad som sägs på inspelningen för att inte förvanska eller försvåra 

återgivandet av data. 

IT-policyn har som uppgift att hjälpa till att förebygga problem men också att kunna dra ner 

på de kostander som kan uppkomma på grund av otillräcklig information, till exempel att det 

inte är bra att ladda ner okända exekverbara filer till jobbdatorns lagringsmedia. 

2.6 Källkritik 

 

Något man måste beakta, som kan komma att sänka validiteten är att forskaren får 
väldigt stor insyn i hur företaget sköter sin verksamhet gentemot kunden och att det 
finns rutiner och procedurer som de gärna inte vill att omvärlden ska få reda på eller 
bara inte vill lämna ut. Således kommer hälsovalsenheten att beredas med anonymitet 
för att undvika att bristerna som tas upp här på något sätt kan komma att utnyttjas för 
onda avsikter samt för att öka samarbetsviljan. Förslagsvis kan ett större material 
bearbetas när risken för att den ska läcka ut är betydligt lägre. 

2.7 Metodkritik 

 

Det hade varit önskvärt om metoden hade kunnat kompletteras med ytterligare en 
intervju där IT-supporten hade varit medverkande och berättat om hur de ser på 
säkerhetsarbetet. IT-ansvarig på hälsovalsenheten trodde bestämt att IT-supporten 
opererar en incidentdatabas och den hade säkert kunna kommit med kompletterande 
uppgifter och utökat policyn. Det fina med en IT-policy som denna är att den är aldrig 
färdig. Det finns stora möjligheter, att när detta arbete är avslutat att utföra denna 
intervju och sedan uppdatera policyn. Enkätundersökningsfrågorna blev till slut tyvärr 
inte helt optimala, de skulle ha genomgått yterliggare bearbetning för att bli så opartiska 
som möjligt och undvika negationer. Inspelningsapparatur användes vid den sista 
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intervjun och skulle ha används vid de tre föregående intervjuerna också för att 
underlätta återgivelse.  
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3 Teoretisk bakgrund 

 

Det största hotet mot informationssäkerheten i en organisation består inte av externa 
hot utan interna. Det kan vara allt ifrån anställda som surfar på tvivelaktiga hemsidor 
från arbetsdatorerna till upprörda anställda som vill hämnas. Användare måste inte bara 
vara medvetna om gällande policyer utan också följa dem[15]. Enligt vissa studier kan 
man dra slutsatsen att 91 % av organisationernas egna anställda bryter mot gällande 
informationssäkerhetsriktlinjer vilket bäddar för framtida problem inom 
informationssäkerhet[16]. En administrativ IT-säkerhetspolicy kan vara ett behändigt 
hjälpmedel för att öka säkerheten eftersom den adresserar användares beteende.   

3.1 Policy 

 

En policy definieras i [17] som ”på principer grundat handlande el. tillvägagångssätt i 
t.ex. ett företag” och IT som ”samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats 
genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation” enligt [18]. Av detta kan 
man dra slutsatsen att en IT-policy ska styra en organisations handlande genom 
tekniska möjligheter inom dator och telekommunikation i rätt riktning.  

Security policies (säkerhetspolicies) kan framställas för specifika områden, några av 
dessa definieras av [19] och är: 
 

1. Information security policy 
2. Information Classification Policy 
3. Communication Security Policy 
4. Use of Property Policy 
5. Firewall and Ant intrustion Policy 
6. System Access Authentication Policy  
7. Employment Policy 

Det finns en mängd olika begrepp för att beskriva en policy som involverar det tekniska 
ramverket som satts upp inom en organisation. I svenskan används ord som 
”säkerhetspolicy”, ”IT-policy”, ”Administrativ IT-säkerhetspolicy” och i engelskan; 
”security policy” och ”IT-policy” [20][21].  
Medan det är diverse skillnader sinsemellan syftar de på att sätta upp riktlinjer och till 
viss del regler för hur användandet av informationsteknologi ska ske. Utöver dessa 
definitioner återfinns också informationssäkerhetspolicy eller information security 
policy, som innefattar ett mer helhetsbegrepp över informationssäkerhet. Här begränsas 
inte säkerhetstänket bara till områden som involverar IT. 
  
En informationssäkerhetspolicy omfattar och försöker adressera alla 
informationstillgångar på ett företag. Informationstillgångar klassificeras av MSB som ” 
all information som oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och 
oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer”.  
Enligt [22] är informationstillgångar ” a body of information, defined and managed as a 
single unit so it can be understood, shared, protected and exploited  effectively. 
Information assets have recognizable and manageable value, risk, content and 



  

20 

 

lifecycles.” I detta fall kan en informationssäkerhetstillgång som inte behandlas 
automatiskt vara journaler som förvaras i ett låst skåp. En informationssäkerhetspolicy 
är inte ett dokument som bara behandlar datorsäkerheten utan samlat dokument som 
beskriver hur en organisation arbetar för att skydda sina informationstillgångar.  

Det går inte att förbise alla krav som ställs på informationssäkerhet bara för att en 
verksamhet har infört en viss standard. I 2 kap. 4 § SOSFS 2008:14 går att utläsa 
följande:  

”En vårdgivares tillämpning av en svensk standard för informations- säkerhet får inte 
ersätta dennes skyldighet att uppfylla kraven i dessa föreskrifter.” 

 

Även om en standard inte uppfyller alla kraven kan det vara en bra arbetsmetod att 
jobba mot. Efter ett införande av en standard finns en stabil grund att stå och 
vidarearbetet blir lättare[23]. 

3.2 Internationella standarder och koncept  

 

Standarder finns för att underlätta för människor och företag. The European Committe 
for Standardization och International Organiszation for Standardization (ISO) arbetar 
för att införa nya standarder världen över och SIS, Swedish Standards Institute är med 
och ser till att standarder anpassas och används på den svenska marknaden[24]. Ett 
resultat av detta är ISO/IEC 2700-serien som är en samling säkerhetsstandarder med 
inriktning på informationssäkerhet och informationstillgångar[25].  
Det finns en speciellt utarbetad standard som är tänkt ska tillämpas inom 
informationssäkerhet inom hälso- och sjukvården som benämns ”Hälso- och 
sjukvårdsinformatik - Ledningssystem för informationssäkerhet i hälso- och sjukvården 
baserat på ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008)”. Standarder uppdateras kontinuerligt och 
intresserade borde besöka berörd standardskreatörs hemsida.  

BITS är ingen standard utan ett koncept framarbetat av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Konceptet bygger dock på SS-ISO/IEC 27000serien. BITS (Basnivå för 
informationssäkerhet) tillkom för att underlätta för organisationer att kunna tillämpa en 
tillräcklig hög informationssäkerhetsnivå men också att underlätta det långsiktiga 
arbetet med informationssäkerhet och att uppfylla de svenska standarderna och därmed 
ersätta OfflIS[26][27].  

3.3 Informationssäkerhet 
 
Begreppet informationssäkerhet innefattar inte bara information som lagras och 
bearbetas av tekniska hjälpmedel utan också manuellt av personer[26]. Säkerhet kan 
delas in i många olika delområden där informationssäkerhet är den gemensamma 
nämnaren. Figur 1 illustrerar de största och viktigaste delarna inom säkerhetsarbetet. 
En policy, oavsett dignitet kan hjälpa till att på olika plan öka säkerheten. En 
administrativ säkerhetspolicy kan fokusera på hur användarna agerar och försöka styra 
upp ett bättre säkerhetstänk medan en kommunikationssäkerhetspolicy styr upp ett 
regelverk för hur kryptering sker mellan två platser för att hindra obehöriga att läsa 
trafik.  
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Figur 1  

 

3.3 CIA 

CIA är en engelsk förkortning och innebär ”Confidentiality”, ”Integrity” och 
”Availability”. På svenska hädanefter refererad till som sekretess, riktighet och 
tillgänglighet  
 
Confidentiality, eller på svenska, sekretess innebär att informationen som traveserar ett 
nätverk ska vara hemlig för dem som inte ska ha tillgång till den och bara de med 
tillgång ska kunna läsa den.  
Med riktighet menas att informationen är trovärdig, att den inte har ändras eller 
förvanskats innan den kommit fram. Riktighet innefattar också att informationen 
kommer från utsagd avsändare. Ett sätt att kontrollera detta kan vara genom principen 
för lägsta privilegier. 
Med tillgänglighet menas att information ska vara tillgänglig när den behövs[28]. 

Inom vården råder det strikta regler och förordningar för hur och vem som ska ha 
tillgång till visst material. I patientdatalagen går att utläsa följande:  

”Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient 
endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver 

uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.”[29]. 

Med utgångspunkt av detta bör yterliggare ett A introduceras till förkortningen CIA, 
nämligen Accountability, möjligheten att spåra vem som har gjort vad.  
Vid flera fall har sjukhuspersonal ertappats med att ta del av journaler som de inte varit 
behöriga för. Några exempel som kan nämnas är vården av popstjärnan Britney 

Informationssäkerhet 

Teknisk säkerhet 

Fysisk säkerhet IT-säkerhet 

Kommunikationssäkerhet Datasäkerhet 

Administrativ säkerhet 
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Spears[30] och före detta statsråd Leif Blomberg[31]. I Sverige kan detta förfarande 
straffas som dataintrång. För att spårbarhet av specifik användare ska vara möjligt krävs 
åtminstone enligt [32] identifiering, autentisering och loggning av användaren och 
dennes aktiviteter. Accountability är ett ord som förekommer och används inom 
säkerhetsbranschen men som inte riktigt har fått fäste i ”CIA”. CIA kan benämnas som 
ett samlingsbegrepp för principer inom informationssystem.  

3.4 Hosting och moln-tjänster 

 

För att slippa att uppdatera och underhålla servrar med intern personal finns en 
möjlighet att ”outsourca” IT-driften till externa aktörer. Outsourcing är ett fenomen inte 
bara bundet till IT utan även förekommande inom olika delar av ett företag till exempel 
”finans” eller ”human resources”. Att anlita ett städbolag för att städa utanför kontorstid 
är ett konkret exempel på outsourcing. Incitamenten för att göra detta kan vara att 
minska kostnader, bli effektivare och uppnå ett strategiskt övertag över konkurrenter 
[33]. Möjligheterna att anställa extern personal för att sköta större delen av IT-driften på 
den inhyrda supportens hemmaplan kan vara ett led i molnet. 

Molnet definieras som: 

  

” A cloud is a type of parallel and distributed system consisting of a collection of inter-
connected and virtualised computers that are dynamically provisioned and presented as 
one or more unified computing resources based on service-level agreements established 

through negotiation between the service provider and consumers.”[34] 

”Cloud computing” kan implementeras genom olika modeller, med fördelar och 
nackdelar inom respektive modell. Modellerna som följer definierar hur infrastrukturen 
som tjänsterna levereras genom kan se ut.  

1. Private cloud 
2. Community cloud 
3. Public cloud 
4. Hybrid cloud 

Med private cloud menas att molnet sköts enbart för en enskild organisation. Servicen 
kan skötas antigen internt eller externt. Community cloud definierar att infrastrukturen 
är delad mellan organisationer som delar samma problem.  Public cloud ämnar sig för 
allmänheten eller en stor industrigrupp. Molnet ägs generellt av organisationen som 
tillhandahåller tjänsten. Hybrid cloud är en mix bestående av två eller mer kategorier 
där enheter är sammanbundna med standardiserade metoder som tillåter data och 
applikationsportabilitet[35].  
 
Ovanstående modeller beskriver hur infrastrukturen i stora drag byggs upp runt molnet. 
Det finns även standardiserade modeller för vilka sorts tjänster som erbjuds genom 
molnet. Dessa tre övergripande tjänster definieras av NIST som IaaS, PaaS och SaaS. 
IaaS fungerar som en plattform där till exempel en server virtualiseras och utrymme 
hyrs ut till kunder. Fördelarna med detta är att det är skalar väldigt bra och ger 
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möjlighet att endast betala för utrymmet som används för tillfället.  
Paas innefattar att klienter tillhandahålls diverse plattformer där de kan lägga egna 
skapade mjukvaror och program.  
SaaS innebär att användarna själva specificerar vilka program de är intresserade av och 
sedan förslagsvis betalar en månadsavgift för att kunna använda programen så länge de 
behöver. Undviker att köpa dyra licenser[36]. 

3.5 Privat surfing på arbetsplatsen 

 

IT-relaterade incidenter inom vårdsektorn har ökat de senaste åren. Åtminstående om 
man ser på de IT-relaterade lex Maria-anmälningar som kommit in till Socialstyrelsen 
under 2011. De främsta anmälningar har en koppling till driftavbrott eller 
dataförluster[37].  

[38] påpekade problematiken i artikeln ” Datavirus och driftavbrott i datanätverk hotar 
patientsäkerheten” publicerad i Läkartidningen redan 2007. Det finns olika sätt att 
tackla dessa problem. Ett sätt att föra ett proaktivt säkerhetsarbete kan vara att hålla 
alla operativsystem uppdaterade och ”patchade”, ett annat att kontrollera anställdas 
åtkomst till privat surfing på arbetsplatsen.  
 Restriktioner över hur användare får använda Internetresurser återfinns i hög 
utsträckning bland kommuner och landsting. Några exempel på detta kan hämtas ifrån 
ett förslag till ”Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet inom 
Stockholms läns landsting” ifrån 2013[39], där det står skrivet att ”Privat användning av 
t.ex. Officepaktetet, Internet och e-post är tillåten i en sådan omfattning att det inte 
inkräktar på arbetet eller medför onödiga risker eller kostander för landstinget.” Vidare 
under 6.4 ”Privat användning av landstingets IT-system” står skrivet att ”Privat 
behandling av information med hjälp av landstinget IT-system måste alltid styras av 
måttfullhet och av den enskildes goda omdöme så att den inte stör landstingets 
verksamhet”. Det går att diskutera hur effektiv denna paragraf kan tänkas vara med 
tanke på att benämningen ”måttfullhet” och ”den enskildes goda omdöme” kan variera 
stort från person till person. 
Västra götalandsregion svar på problemet är att begränsa internetsurfning med 
regionens tekniska utrustning. I deras styrdokument står att ”Västra 
Götalandsregionens tekniska utrustning får inte användas för internetsurfing om det 
inte ingår i arbetsuppgiften eller i annat legitimt forskningssammanhang. Denna 
begränsning gäller för sidor innehållande pornografiskt material, hot, förtal, våld, terror, 
rasism, hets mot folkgrupp, uppmaning till droganvändning, mobbing, diskriminering på 
grund av kön, etnisk bakgrund och religion.” [40]  
Falu kommun är inne på samma spår i informationssäkerhetspolicy för Falu kommun. 
De medger i sin informationssäkerhet policy att de är medvetna om att privat surf kan 
leda till virusangrepp och att användning av Internet ska ske med hänsyn till reglerna i 
”Informationssäkerhetsinstruktion Användare (Personal och förstroendevalda). I detta 
refererade dokument är det tillåtet att surfa privat om det inte sker på arbetstid och inte 
medför olägenhet för arbetsgivaren[41].  

I en artikel hämtad ifrån IDG med rubriken ”Sekretessen hotas av sociala medier” har 
flera nyckelpersoner inom informationssäkerhet uttalat sig angående om att surfa privat 
vårddatorer. Fia Ewald som jobbar med informationssäkerhetsfrågor på MSB menar på 
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att ”det är direkt olämpligt att ha öppna sessioner mot internet och arbeta i vårdsystem 
på samma dator. ” 
I en rapport ifrån Datainspektionen har två förslag tagits fram för att minska risken att 
anställda surfar på oetiska platser. Det ena är att kontrollerar vilka platser som surfats 
in på och i efterhand förbehåller sig rätten vidtaga åtgärder för att mot den som 
missbrukar Internet. Det andra alternativet är att arbetsgivaren förbjuder och 
omöjliggör sådan surfing genom spärrtjänster.[42] 

3.6 Exempel ifrån verkligheten 

 

För att belysa att virusangrepp kan ställa till med stora problem kan ett exempel ifrån 
Region Skåne nämnas. År 2009 infekterades 10,000 datorer och 500 serverar genom ett 
virus som spreds genom en USB-sticka. Viruset som benämns ”W32/downadup.CM”  
utnyttjade en sårbarhet i Windows Server Service. Anledningen till att viruset kunde 
sprida sig under lång tid var för att regionens nätverk var dåligt patchat. Maskens 
primära uppgift var att stänga ute användare från systemet genom att försöka logga in 
på nätverket med felaktiga uppgifter. Efter några försök stängdes användarkontot av 
och det gick inte att använda. Detta hände på massor av konton vilket gjorde att knappt 
någon fick tillgång till program.  Även om det verkar te sig som så att viruset som 
drabbade Region Skåne kom in genom ett USB-minne är det precis såhär skadlig kod kan 
fungera och skulle skadlig kod hämtas ifrån till exempel en hemsida kan det orsaka 
liknande eller större skador. Yterliggare tre exempel angående IT-incidenter i vården 
finns att läsa i ”IT-haverier i vården”, en Kamedo-rapport ifrån Socialstyrelsen[43][44]. 

3.7 E-post 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att hålla en restriktiv inställning till privat 
surfing på arbetsplatsen. Men även om privat surfing är begränsad kan anställda komma 
att behöva använda sin mail för jobbändamål. Mailadressen kan antigen vara privat eller 
tilldelad av arbetsplatsen. Oavsett hur det ligger till öppnar detta upp yterliggare 
möjligheter att skadlig kod överförs.  
Skadliga program kan skickas via e-mail och även om det finns en antivirusscanner 
igång kan dessa undvikas om det är ett nytt virus där signaturen inte är känd än. Detta 
ställer krav på att användare är uppmärksamma på vad som öppnas. Det kan också vara 
så att den bifogade filen inte behöver köras explicit av användaren utan att den kan 
exekveras sig ändå[45]. Det är inte ovanligt att den skadliga programkoden sedan lyckas 
skicka sig vidare genom maillistor.  
Detta ger anledning till att vara aktsam med hur man rör sig med sin mailadress. För att 
minska risken för att skadlig kod sprids bör användare inte använda sin jobbmail för 
privata ändamål eller sin privata mail i jobbet.  
Phishing är ett tillvägagångssätt där email skickas ut till en bred skara människor och 
efterfrågar känslig information. ”Phishers” använder social ingenjörskonst för lyckas. 
Mailen ser ofta ut att komma ifrån legitima källor och på så sätt lura användaren att 
skicka iväg känslig information[46]. Identitetsstölder är ett etablerat problem och den 
uppskattade summan av identitetsbrott uppgick till två billioner dollar under 2005[47]. 
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3.8 Lösenord 

 

Starka lösenord och ett sunt förhållningssätt till hur de ska förvaras är viktiga 
parametrar för att kunna upprätthålla en god informationssäkerhetsnivå. [48] menar att 
”authentication and authorization are the foundation of information security”. Den 
vanligaste metoden för dator-autentisering är när en användare bereder ett 
användarnamn och ett textbaserat lösenord[49]. [50] menar på att lösenordspolicyer är 
menat för att minska risken för att lösenordsattacker ska lyckas genom att försöka få 
användare att välja lösenord som inte är likt ord i ordlistor. Säkerheten kan dock 
äventyras om ett alldeles för starkt lösenord blir valt enligt [51] som säger att 
”traditionally strong password schemes could provide with certain degree of security 
but strong password leads complexity and difficult to memorize and often leads their 
owner to write them down on paper. As result, security becomes compromised.” 
Det finns olika tekniker för att ta reda på en användares lösenord på illvilliga vägar. De 
involverar bland annat att ”cracka”, gissa lösenordet genom en ”brute force attack” med 
ordlistor”, ”shoulder surfing” och keyloggers. [52] 
 
Det finns lösningar för att kunna dra ner på antalet lösenord som behöver cirkulera runt 
i en användares huvud. Single Sign-On (SSO) utvecklades för att minska antalet 
inloggningar mellan system. Textbaserade lösenord är dock inte det enda alternativet 
utan [53] nämner bland annat biometriska, grafiska och hårdvarubaserade 
autentiseringsmetoder. 

 

3.9 Vem är förbrytaren? 
 
Vad finns det för incitament för att vilja plantera virus eller hacka en hälsovalsenhet när 
den ekonomiska vinningen kan anses begränsad? [54] menar på att en hackares 
motivation kan komma från många ställen: 

”In hackers’ self-presentations, they are motivated by factors such as intellectual curiosity, 
the desire to expand the boundaries of knowledge, a commitment to the free flow and 

exchange of information, resistance to political authoritarianism and corporate 
domination, and the aim of improving computer security..”. 

 
 

Detta innebär att säkerheten måste hålla hög nivå oavsett bransch eftersom det finns 
folk som drivs av olika incitament, inte bara pengar. 
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4 Resultat 

 

4.1 Resultat av intervju 1 
 

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste som kom fram under intervjun. Vikt 
läggs på information som kan vara till nytta för en administrativ IT-policy. 
Vårdcentralchefen benämns som A i texten för att inte röja anonymiteten och långa 
upprepande ord. 

Intervjun med vårdcentralchefen tog plats inne på vederbörandes kontor. Vi var själva i 
rummet och ingen inspelningsapparatur användes för ljudupptagning. Intervjun 
genomfördes den 26/2-2013 med påbörjan 15.15 och slutpunkt 16.15. Tidsspannet var 
inte förutbestämt utan samtalet upphörde när båda parter kände sig nöjda. 
Utgångsfrågorna som användes finns att ta del av i bilaga 8.2. 
  
Intervjuaren inleder samtalet med att försöka fastställa vem som är systemägare och 
central systemägare för IT-verksamheten. Detta eftersom det är en central bit av 
information i arbetet med BITS. Det är inte helt självklart men till slut fastställs att 
”systemägare av system” är verksamhetschefen och central systemägare den externa IT-
firman. Systemägare definieras i BITS som ” Organisationens chef eller av denna särskilt 
utsedd aktör med ansvar för anskaffning, ny-/vidare-/avveckling, förvaltning samt ansvar 
för krav på drift, säkerhet och användning av ett informationssystem inom ramen för 
antagna mål och ekonomiska ramar.”. 
Vidare så definieras central systemägare som ” Systemägare vid en organisation som har 
det övergripandet ansvaret för ett informationssystem som används inom flera 
organisationer”[26]. 
 
A resonerar som så att ”eftersom det inte finns någon anställd med ansvar för IT-driften 
på företaget måste det vara den externa firman. ” 
Informationssäkerhetssamordnare/-funktion är också ett centralt begrepp men på 
frågan om vem som kan tänkas vara det kommer det fram att det förmodligen inte finns 
någon direkt uttalad position men det som ligger närmast är väl förmodligen 
verksamhetschefen.  

På frågan om varför det inte finns någon IT-policy sedan tidigare svarar A att ”det inte 
blivit av, så mycket annat att göra men att det är viktigt”.  

Efter att roller klargjorts kommer frågan upp om hur de ställer sig till certifiering. A 
berättar att det inte är något de funderat över när det gäller ”datahållet” och så men att 
de för närvarande håller på att arbeta med en annan ISO-certifiering mot miljöhållet. 
Exakt vilken vet hen inte och det hela sköts av en ”miljökonsult”. Det diskuteras en hel 
del om vad en certifiering betyder och vad det kan leda till.  
A berättar att hen inte har så stor koll på hur felanmälningarna och åtgärdsprocedurer 
går till vid dataincidenter utan menar på att det får det extern företaget sköta, det är ju 
trots allt det som de får betalt för. Frågan som ställs ämnar utreda om det kanske finns 
en databas med information som kanske kan vara till nytta för framtagningen av policyn 
eftersom en administrativ IT-policy försöker adressera främst användaragerande. 
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Författaren är intresserad över hur säkerhetstänket går i företaget och frågar därför om 
A kan berätta lite övergripande om den senaste incidenten som involverade 
datorsystemen. Någon definition på incident ges inte av intervjuaren.  
A kommer med två konkreta händelser och berättar att ”För några veckor sedan köpte vi 
USB-minnen från teknikmagasinet, tror jag. De innehöll i alla fall virus…vi fick ringa 
konsultbolaget som fick komma hit och blåsa några datorer”. 
”Också för några veckor sedan var det någon som kom in i byggnaden och ryckte ut 
sladden till vår VPN-anslutning…vi tror att det kanske var en elektriker men kan också 
ha varit något djur.”.  

Därefter följer sedan en diskussion om hur Region Skåne ändrar sina krav på vårdgivare 
runt om i länet, om hur deras IT-infrastruktur måste se ut för att klara deras nya 
obligatoriska datorprogram för vård. Även om intervjun flyter lite iväg från sitt 
ursprungliga ämne är det ändå intressant och svårt att avbryta mitt i. A berättar att de är 
kanske tvingade av landstinget att uppgradera från tunna till ”feta” klienter för att klara 
av att köra programmen. Det råder delad konsensus mellan både intervjuaren och A att 
det kanske kan lösa deras största problem med datorerna för tillfället att upplevs som 
”sega” och ”slöa”. Problemet är dock att en sådan uppgradering kommer kosta stora 
summor pengar och är ingen garanti för att lösa något. 

Intervjun styrs upp på rätt spår igen genom frågan om vad de hoppas kunna 
åstadkomma med hjälp av en administrativ it-säkerhetspolicy. Vid tillfället för intervjun 
var författaren inte medveten om Socialstyrelsens föreskrifter om Informationssäkerhet 
och dömande av svaret inte A heller. Det konstateras oavsett, att en policy är något ” 
man måste ha, och att det är bra att ha en” att det ”kanske att det kan bidra till att sänka 
kostnader. ” 
 
 

4.2 Resultat av intervju 2 
 

Intervju med IT-ansvarig genomfördes 13 mars 2013 10.00. Det ska nämnas att IT-
ansvariges ansvar vid denna hälsovalsenhet innefattar att vara den länk mellan 
hälsovalsenheten och företaget som sköter IT-driften och att de rena IT-relaterade 
arbetsuppgifterna är begränsade. Utöver att IT-ansvarig återfinns andra arbetsuppgifter 
parallellt. Vid tiden för intervjun var det fortfarande aktuellt med en intervju med det 
externa företaget men eftersom så inte är fallet längre väljer forskaren att utesluta dessa 
delar ur intervjun eftersom de inte tillför något till uppsatsen. Utgångsfrågor för 
intervjun återfinns under bilaga 8.3 

Forskaren började intervjun, som tog plats vid respondentens arbetsplats, att fråga 
vilket som denne upplevde som det största problemet med IT-utrustningen just nu. 
Respondenten förklarar likt vårdcentralschefen att det största problemet just nu var att 
datorerna gick segt och långsamt men att detta kanske kunde åtgärdas då de kanske 
måste köpa in ny utrustning snart. Respondenten nämner att det också kan ha något 
med uppkopplingen genom det externa IT-företaget att göra.  
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När intervjuaren plockar fram ett dokument som representerar SOSFS 2008:14 och 
frågar om respondenten har någon aning om innehållet i detta dokument. Respondenten 
får en stund att beakta dokumentet och säger sedan att hen inte har sett det tidigare 
men att det verkar intressant. Respondenten och intervjuaren fortsätter samtalet och 
pratar lite om vilka punkter i dokumentet som kan tänkas vara aktuellt för 
verksamheten. IT-ansvarig frågar om hen får lov att behålla pappret med SOSFS 2008:14 
och forskaren bifaller detta.  
 
Eftersom intervjun med vårdcentralschefen avslöjade diverse säkerhetsincidenter så tas 
tillfället i akt att fråga om detta. Respondenten bereds med frågan angående infekterade 
USB-minnen och om hen har hört något om detta. Efter ett tags funderande och lite 
tittande i arbetsdatorn berättar respondenten att det kan vara möjligt att det har 
inträffat något sådant men att det måste ha varit längre bak i tiden än vad som 
beskrivits. 
 
Respondenten berättar lite om hur kontakten med ”outsourceföretaget” fungerar och att 
de valdes eftersom de har god erfarenhet av andra vårdcentraler och hälsovalsenheter. 
Respondenten tror absolut att det finns en databas där incidenter lagras. Respondenten 
berättar att det finns en del utrustning som inte är kopplat till det vanliga nätverket. Hen 
berättar att innefattar både datorer och kameror. Kamerautrustningen behövs för att 
överföra bilder som tas i samband med arbetet till datorer. De datorer som finns är 
bärbara datorer men exakt hur de används är inte klarlagt.  
Respondenten får frågan vare sig datorutrustningen är köpt eller hyrd och svarar att hen 
är säker på att den är köpt.    
 

4.3 Resultat intervju 3 
 

Intervju med verksamhetschefen 1/4-2013 klockan 16.30 Utgångsfrågor återfinns 
under bilaga 8.4 

Respondenten bereds med frågan vare sig hen är bekant med Socialstyrelsens 
föreskrifter 2800:14 och där efter ett dokument innehållande föreskrifterna. 
Respondenten svarar snabbt ”Nej” och skummar igenom papperna lite snabbt för att 
verka engagerad. 
På frågan om inte det är hens ansvar att ha koll på dylik information anges anledningen 
till detta vara att det är ”fullt upp med patienter, har inte tid att tänka på alla 
förordningar. Har tillsatt en chef som ska hålla reda på sånt”.  

För att kolla hur exakt insatt verksamhetschefen är i säkerhetsarbetet frågar forskaren 
om vederbörande vet hur den nuvarande informationssäkerhetspolicyn ser ut varpå 
respondenten säger att hen ”inte vet ” och att hen ”inte har sett den”.  
Intervjuledaren går vidare och frågar vad de primära anledningarna till varför en IT-
policy hade varit önskvärd. Respondenten fortsätter med tämligen korta svar och säger 
att ”Det har uppstått ett behov, har förstått att vi har brister i verksamheten.”. Vidare 
berättar verksamhetschefen att hen inte har någon utbildning inom 
informationssäkerhet och att det är svårt att hålla koll på allting. Respondenten berättar 
att de vanligaste problemen med IT-systemen är att det allt för ofta går för långsamt och 
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att det är brist på licenser men att licenserna är deras egna fel vilket förklaras med att de 
är väldigt dyra. Det uttrycks också ett problem över att de inte är sammankopplade med 
regionen än men att det är på gång. 

Respondenten ombeds att beskriva om möjligt, den senaste incidenten som inträffade 
gällande IT-systemen. ”Vi har inga stora incidenter, det går långsamt, hänger och låser 
sig ibland och recepten inte kommer fram men inte några stora problem.”. 
Respondenten berättar om en gång när ett ”medicinprogram” inte fick plats på hela 
skärmen och att de då var tvungna att ringa till IT-supporten som fick komma och byta 
ut skärmen till en större så att hela programmet fick plats. Respondenten påminner sig 
om ett par tillfällen där strömmen har gått på hela anläggningen och berättar att det 
händer då och då. ”När strömmen går kan vi inte göra så mycket, då tar vi hand om 
patienterna utan journal…Men det skrivs nog ut en lista på vilka som ska komma varje 
dag ändå, så vi fortsätter ändå men utan journal och labbsal”.   
 
Intervjun byter ämne och hoppar in på vilken funktion E-posten har i verksamheten.  
”Patienter mailar och beställer recept, sen kommer det ju mail ifrån andra 
vårdnadshavare och regionen. Vi skickar aldrig något i mailen om patienter.” berättar 
respondenten. Vidare berättas att ”Vi mailar aldrig med patientuppgifter mellan 
varandra, då kan man ju bara prata med varandra. Men patienter utifrån kan ju skicka 
mail till oss och så.”  
Respondenten säger att det är vanligt att hen använder sig av jobbmailen för att uträtta 
privata ärenden med motiveringen att ”man sitter där ändå så då kan man passa på” och 
att det antagligen är utbrett inom personalen men att hen ”inte har frågat någon…”.   
”Att surfa privat på arbetstid är inte bra, det borde vi inte ha, det finns ju ingen 
anledning att folk sitter och surfar när de är där för att jobba..Jag vet inte vad 
konsekvenserna av det blir men jag känner på mig att det inte är bra..” berättar 
respondenten när ämnet byter till privat surf på arbetstid. Respondenten sneglar på 
klockan och frågar om det inte är klart snart.  
 
Verksamhetschefen ombeds att berätta lite om outsourcingen, om hur det kom att bli så.  
”Fördelarna var att det skulle bli billigare och att det skulle gå snabbare att fixa men så 
har det inte blivit utan att det har blivit mer problem och det har tagit längre tid att 
åtgärda…” Frågan hur det var innan hostingen trädde i kraft bereds och svaret blir att ” 
Då hade vi servern på vårdcentralen och då fick de komma hit och fixa till det va och då 
trodde vi att att det skulle bli mindre problem när den blev ”hostad” men så har det inte 
varit. Det har nog blivit dyrare än innan. Vi har inte sett någon fördel med den här 
hostingen” säger hen.  
 
Eftersom att skärmsläckarna spelar en väsentlig del av det proaktiva säkerhetsarbetet 
ombedes respondenten att berätta lite hur de används i hens mening.  
- Man ska gå ur Profdoc när man lämnar datorn, det gör jag konsekvent, man trycker på 
alt och sexan tror jag. Det gör jag när jag går ur. Ibland glömmer man men principen är 
den. Det är därför vi inte har tillräckligt med licenser, för det ska inte behövas om alla 
sköter det. Det är inte förankrat på något sätt utan vi bara tjatar, alla vet att det finns en 
risk att man inte kommer in igen om man loggar ut.  
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Efter en mindre diskussion om detta ändras ämnet till lösenordspolicyer och ännu en 
gång testar intervjuaren verksamhetschefens kunnande och frågar om det finns en 
lösenordspolicy. Respondenten svarar med att ”det inte finns någon och att man får välja 
vad man vill.”. När intervjuaren visar att det faktiskt finns en policy svarar vederbörande 
lite förvånat ”hoppsan” och att ”det brukar sekreterarna hjälpa mig med det när jag 
behöver ett nytt”.  
Intervjun avslutas med en frågande gällande hur SITHS-korten förvaras varav 
respondenten svarar att när hen är klar för dagen så brukar hen slänga ner det i en låda 
bara. ” Nej lådan har inget lås, jag tror inte att det är någon som har sagt till hur man ska 
ha det.”.   

4.4 Resultat intervju 4 
 

Intervju vårdcentralschef och IT-ansvarig  
24/4 08.30 

Utgångsfrågor återfinns under bilaga 8.5 
A = Vårdcentralschefen 
B = IT-ansvarig 
C = Forskaren  

Intervjun börjar genom att intervjuaren presenterar resultatet av tidigare utförd 
enkätundersökning. Respondenterna får tillfälle att kika igenom resultaten medan 
intervjuaren ställer in ljudupptagningsutrustningen. 

Intervjuaren sammanfattar snabbt resultaten från två frågor som inte kom med på 
pappret som presenterades och frågar sedan om resultaten förvånar respondenterna 
eller om det är något som de vill kommentera. A yttrar sig och säger ”Alltså jag vet inte..”.  
Intervjuaren fortsätter och går in på frågan om hur lösenord sparas och påpekar att 
frågan är kanske inte helt optimalt ställd men att det kan ge en bild hur det ser ut. A 
instämmer att det inte är optimalt och att det inte ser jättebra ut.  
 
Vidare behandlas att surfa privat på företagets datorer, hur utbrett det är och om det ska 
vara tillåtet. A säger att det förvånar hen hur resultatet över enkätfrågan angående 
privat surf blev och att hen tolkar frågan som att ”Jag tolkar det som företaget eftersom 
det står företagets datorer, tolkar jag det som på arbetstid”. B menar på att ”det beror på 
vad man menar liksom, jag menar, om du menar under arbetstid så sitter ju inte folk och 
surfar privat. Men det är ju säkert många som passar på under lunchen.” 
A berättar vidare att hen hört om någon studie på radion nyligen, att det är jättefarligt 
att man surfar privat på arbetstid, att det absolut inte är tillåtet. ”Det var generellt, man 
hade gjort en studie på det.”.  
Intervjuaren instämmer och sammanfattar hur Stockholm Landsting löst problemet och 
frågar om det är rimligt att låta den externa ”firman” blockera alla sidor som inte kan 
tänkas ingå i arbetet.  
B säger att det beror på vad man menar med privat surf. ”Vi använder det jättemycket 
när vi sitter och skriver, Googlar massa ord.” B berättar att de har FASS uppe ofta 
eftersom de inte använder FASS-böcker längre, att det används via nätet istället.” 
 
Vidare förklarar B att ”när servern fanns på vårdcentralen så kände de flesta nog att 
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säkerheten var lägre och att de var mer oskyddade. Men nu när hostingen är igång så 
tänker sig det flesta att det är väldigt säkert oavsett vad man surfar på.” A avslutar 
konversationen genom att berätta om att vid kontakt med IT-supporten angående 
skräpmail fick de tillsagda att ”Du behöver inte vara orolig, bara släng det, det är ingen 
fara.”. B tillägger att ”Det är mycket större säkerhet nu”. För att komma fram till en 
struktur för hur incidentrapportering ska gå till ställs frågan angående vem personal ska 
rapportera till om det blir något fel på IT-systemen. IT-ansvarig säger att det bästa är om 
de kommer till hen först, och att hen försöker lösa det, ” Om det är mindre saker kan jag 
kanske lösa det, annars kan man ringa själv.”.  
Angående sekretess i mail berättar A att det är absolut förbjudet att skicka 
patientuppgifter genom mailen och att hen inte tror att det skickas patientuppgifter 
genom mailen eftersom det finns ett meddelandesystem i Profdoc som ska användas. B 
påpekar dock att det finns ett sjukhus i Helsingborg som vill ha beställning av 
röntgensvar genom mail och att det känns sådär men att det har funkat bra hittills. B 
tycker dock att det är lite märkligt att ett sjukhus har den funktionen.  
Intervjuaren frågar om det vore rimligt att förbjuda användandet av jobbmailen för 
privat bruk och vårdcentralschefen säger att hen inte tror att det är något problem. 
”…alla har sina telefoner och Hotmail så jag tror inte att det är någon som sitter och bara 
har den. Det är nog inga problem om den förbjuds”.  
 
Det var tidigare tal om att USB-minnen infekterat begränsade delar av IT-systemen och 
således frågar intervjuaren lite om hur det ser ut med USB-portar och om de fortfarande 
är blockerade. Vårdcentralschefen skrattar lite och berättar att den förra påstådda 
incidenten egentligen handlade om att en anställda ville få in information ifrån ett USB 
in i hostingmiljön men att det inte gick och att denne någon kanske trodde att det var 
virus i farten. Men efter lite konsulterande med IT-support fastslogs att det trots allt inte 
var något virus.  
IT-ansvarig berättar att hen också varit i kontakt med IT-supporten för att undersöka 
det närmare efter att det nämnts i den enskilda intervjun. Hursomhelst hade IT-
supporten inte haft någon aning om vad hen pratade om och berättade att det enda med 
USB-enheter var angående att de var någon som ville ha in ett USB i hostingen men att 
det inte gick. IT-ansvarig berättar att USB-anslutningarna är aktiva på datorer som är 
kopplade till scannern och att det funkar på visa tunna klienter också. 
 
Vidare frågar intervjuaren om respondenterna upplever att det blivit bättre eller sämre 
sedan outsourcingen sattes igång. A berättar att även om hen bara jobbat där under 
tiden som hostingen var aktiv så säger hen att ” Jag hör ju aldrig gud vad bra det blivit, 
det har jag inte hört, mycket bekymmer.” IT-ansvarig kommer inte heller med några 
lovvisor utan säger att ”Det är ju en del strul, det är mycket barnsjukdomar såklart men 
sen blir det att journaltreal är ett så himla gammalt program, 16-bitars kompatibelt”.  B 
berättar vidare att alla använder journalsystemet och att det blir påtagligt när det blir 
problem. En positiv sak beskrivs dock och det är att det inte finns en server nu som man 
tvingas byta backup på och det känns tryggt säger B.  
 
Skärmsläckarens behandlas näst och B säger att hen inte tror att den används så mycket 
i och med att de har mest tjatat om att logga ut ur journalsystemet. Hen berättar att det 
finns en risk för att om man låser skärmsläckaren kan inte någon annan använda 
systemet sedan. B säger att datorn går automatiskt in i skärmsläckaren efter en timme 
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och att det förmodligen är en ”inställningssak” som man kan ändra.  
 
På frågan hur man på lämpligast sätt kan distribuera information och utbildning inom 
informationssäkerhet till personalen så säger A att det vore rimligt att ta upp det på ett 
”långmöte” och att man vid detta tillfälle säger att, till exempel, om man lämnar datorn 
så ska det loggas ut och så vidare. Checklistor kan vara bra eftersom alla har så mycket 
annat att tänka på. B sammanfattar situationen och säger att sköterskorna går runt 
mycket och om man kommer tillbaka så är datorn låst, då måste man logga ut hela 
vägen. B tror dock inte att datorn är lämnad så länge att man har tid att glo.  
 
För att återknyta till privat surf och omvärldsanalys tror inte vårdcentralschefen att det 
är rimligt att i förväg bestämma vilka sidor som ska vara tillåtna då det är väldigt 
individuellt vad personal kan behöva surfa efter. A säger att ”Det är viktigt att man är 
restriktiv…Finns ingen anledning att ha den(Aftonbladet) sidan uppe hela dagen.” B 
säger att om visar att det finns en viss typ av säkerhetsrisk kanske folk blir mer 
restriktiva och inte går på vad som helst.  
 
Det finns ett trådlöst nätverk som går att nå i princip vad som helst i huvudbyggnaden 
på hälsovalsenheten.  Detta är dock låst med långt och komplicerat lösenord. B säger att 
det nog inte finns så stor efterfrågan att göra det tillgängligt. Patienter frågar ibland och 
när vi har föreläsare men att det inte används eftersom lösenordet är för komplicerat. 
IT-ansvarig och vårdcentralschefen berättar att det har tagits upp en gång på möte om 
det ska börja användas men annars inget. Patienter har också frågat om de kan få 
ansluta sig medan de sitter i väntrummet men A och B menar på att de ändå inte sitter 
där så länge så det är kanske inte så akut…B säger att det kan tänkas användas om man 
kan få till det på ett säkert sätt och inte följs av någon kostnad.  
 
Till sist diskuteras hur säkerheten kring SITHS-korten fungerar. A berättar att hen ”är en 
av dom som slarvar” medan B understryker att de används för att logga in till regionens 
VPN och att man kanske inte tänker på att det är något speciellt. A avslutar intervjun 
genom att förklara att det är jätteviktigt att när man hämtar ut korten, att man kvitterar 
ut dem och att man kvitterar att man har lämnat tillbaka dem.  

4.5 Resultat enkätundersökning 
 

Ålder?      

20-30 
 
3 10% 

31-40 
 
6 19% 

41-50 
 
10 32% 

51-60 
 
11 35% 

61-70 
 
1 3% 

71-80 
 
0 0% 

81-90 
 
0 0% 

15-19 
 
0 0% 
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Det är många lösenord att hålla reda på och därför har jag sparat alla lösenord på 
ett ställe 

Instämmer 
 
10 32% 

Instämmer inte 
 
17 55% 

Vet inte 
 
0 0% 

Förstår inte frågan 
 
0 0% 

Instämmer delvis  
 
4 13% 

 

Att surfa privat på företagets datorer är: 

Helt okej 
 
2 6% 

Förbjudet 
 
5 16% 

Tillåtet fast olämpligt 
 
21 68% 

Förstår inte frågan 
 
2 6% 

Tillåtet fast borde vara förbjudet 
 
1 3% 

 
Teknisk utrustning köpt direkt från affären kan inte innehålla virus.  

Instämmer 
 
4 13% 

Instämmer inte 
 
12 39% 

Vet inte 
 
15 48% 

Förstår inte frågan 
 
0 0% 

 

Jag vet hur man aktiverar skärmsläckaren på datorn: 

Instämmer 
 
23 74% 

Instämmer inte 
 
5 16% 

Vet inte 
 
2 6% 

Förstår inte frågan 
 
1 3% 

 
Det är viktigt att dölja vad skärmen visar när jag inte är vid datorn: 

Instämmer 
 
30 97% 

Instämmer inte 
 
0 0% 

Vet inte 
 
1 3% 

Förstår inte frågan 
 
0 0% 
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Om en obehörig skulle råka ta sig en titt på en inloggad dator gör det inte så 
mycket, alla är så trevliga ändå. 

Instämmer 
 
1 3% 

Instämmer inte 
 
29 94% 

Vet inte 
 
0 0% 

Förstår inte frågan 
 
1 3% 

 
När jag lämnar min arbetsdator loggar jag ut ifrån alla licenskrävande program: 

Instämmer 
 
14 45% 

Instämmer inte 
 
15 48% 

Vet inte 
 
1 3% 

Förstår inte frågan 
 
1 3% 

 

Utbildning inom informationssäkerhet hade varit något jag uppskattat. 

Instämmer 
 
28 90% 

Instämmer inte 
 
3 10% 

Vet inte 
 
0 0% 

Förstår inte frågan 
 
0 0% 

 

Beskriv vad du har för arbetsuppgifter och på vilket sätt 
informationssäkerhetsarbetet spelar in. 

1. Mailkontakt  
2. undersköterska viktigt att det finns patientsäkerhet  
3.*******, en mycket viktig del i det dagliga arbetet i verksamheten 
4. Sekreteraruppgifter, sekretess viktig på alla sätt, i mötet med pat och datorsäkerhet 
5. Läkare 
6. skriver saker som innehåller sekretess och ingen ska få läsa det jag skriver 
7. Har datorn som ett arbetsredskap på labb och div. Det behövs alltid uppfräschning i 
säkerhetsarbete 
8. Läkare. Absoluta sekretesskrav 
9. sjuksköterska Är dåligt insatt i säkerhetsfrågorna men förstår att det är viktigt 
eftersom all vår information och arbetsmaterial är via datorn 
10. Säkerheten är ju prio , för att ev feltolkningar eller fel inlägg inte skall uppstå. Jag 
jobbar främst på mottagningen lab mm. Tänk om fel diagnos skulle läggas på fel pat,. 
11. 1. Läk. 2 dagl rutin 
12. läkare, arbetar under sekretess 
13. admin 
14. Talar med patienter i telefon, träffar dem i triage och på mottagningen generellt. Det 
är viktigt att sekrettesen hålls, så att t ex pat inte ser min skärm när de är inne på 
rummet, och i så fall att skärmsläckaren är igång. Det är extra sårbart när flera personer 
använder samma dator.  
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15. Jobbar som AT-läk och hanterar sekretesuppgifter varför det är viktigt. Jobbar också 
med recept och remisser där säkerheten måste vara hög! 
16. Medicinsk sekreterare, Viktigt att inte lämna datorn så att obehöriga kan läsa i 
journalerna  
17. Sjukgymnast. Patientsekretess! Sekretess i alla lägen! Journalsäkerhet  
18. Då jag har hand om hemsida och facebook försöker jag vara noga med vad som läggs 
upp där. Ang patientarbete är det framförallt att tänka på vad som syns på datorn, samt 
vad som finns på det fysiska skrivbordet. 
19. Journalskrivning och sekretessen kring detta. Samt företagskänslig mail. Viktigt att 
ha it-sekretess i huvudet alltid då, men man är inte 100 %-ig. 
20. distriktsläkare vi har många personliga uppgifter om våra patienter, som inte får 
läsas av obehöriga. Inloggning i tex läkemedelsordinationsprogram skulle kunna 
missbrukas av obehörig , liksom mailen. 
21. Arbetar som BVC sjuksköterska och Distriksssk och Diabetes ssk. 
Journalhantering ska alltid vara sekretess skyddat. Skriver i journaler skickar till olika 
vård inrättningar. Arbetar självständigt kring barns tillväxt utveckling vaccinationer och 
allt runt. Diabetes ssk rådgivning undersökning som dokumenteras medicin , insulin, råd 
remiss.   
22. Distrikssk samma som ovan mycket kontakt via övrig vård ang. behandling och 
hantering av pat 
 
* Svar som varit för sammankopplingsbara med hälsovalsenheten eller enskilda 
personer har maskerats med stjärnor. 
 

Vem har det yttersta ansvaret för informationssäkerhet på företaget? * 
 
1. verksamhetschefen,  
2. Chefen,  
3. Verksamhetschefen,  
4. Vårdcentralschefen?, 
5. Vårdcentralchef,  
6. Vårdcentralschefen?,  
7. ***,  
8. företagsledningen,  
9. dr *****,  
10. vc chefen,  
11. Vårdcentralschefen?,  
12. chefen, 
13. verksamhetschefen,  
14. ?,  
15. Vet ej,  
16. våc-chef, 
17. verksamhetschef,  
18 Ägarna eller ****,  
19 vårdcentralschefen, 
20 Vet ej,  
21. vet ej,  
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22. vet ej,  
23. Vet ej,  
24. Verksamhetschef, 
25. vet ej,  
26. ***** + ****,  
27. Bra fråga.  
28. Gemensamt blir mitt svar, 
29. Vårdcentralschefen, 
30. chefen,  
31. Varje anställd. 
 
* Svar som varit för sammankopplingsbara med hälsovalsenheten har maskerats med 
stjärnor. 
**Enkätundersökningen redovisas i bilaga 8.2. 
 

4.6 Sammanställning av resultat 
 

Layouten baserar sig på BITS mall för informationssäkerhet som vänder sig till 
användare(Infosäk A). Detta för att få en tilltalande struktur, bra överblick och 
referensram om vilka punkter som ska vara med.  
Som tidigare nämnts är anledningen till att policyn inriktar sig på användarna för att de 
ofta beskrivs som den största säkerhetsrisken i en organisation samt att det har inte 
varit möjligt att få till ett sammarbete med den externa IT-supporten som hade behövs 
för en informationssäkerhetspolicy. Vissa delar ur BITS Infosäk A är inte applicerbara på 
denna hälsovalsenhet. BITS vänder sig främst till kommuner vilket kan förklara saken. 
Som exempel kan nämnas att alla riktlinjer för ”inloggning” inte är applicerbara 
eftersom hälsovalsenhetens datorer inte spärrar konton efter tre misslyckade 
inloggningsförsök. Nämnda rubriker under innehåller data som används för att bygga 
upp policyn.  

Motiv, Mål, Roller och ansvar.  

En informationssäkerhetspolicy ska ”uttrycka ledningens engagemang, definition, 
omfattning och vikten av informationssäkerhet, mål och metoder för styrning och 
struktur för riskbedömning och riskhantering.”[3]. Med hjälp av intervjuerna har 
information samlats in som sedan har sammanställt ledningens viljeriktning vid 
hälsovalsenheten. Att uttryckligen skriva ut vem som har yttersta ansvaret för 
informationssäkerhet vid hälsovalsenheten motiveras med att i enkätundersökningen 
visades att det var inte många respondenter som hade någon aning om vem som hade 
det yttersta ansvaret, inte heller hur informationssäkerhet spelade in i arbetet mer än 
patientsäkerhet och sekretess. Även om informationen som definieras i BITS gällande 
motiv, mål, roller och ansvargäller främst för en övergripande 
informationssäkerhetspolicy har författaren valt att infoga detta eftersom det inte finns 
någon övergripande policy än och då kan denna information antigen brytas ut och 
användas när en informationssäkerhetpolicy konstrueras eller låta det stanna kvar om 
inget ytterligare arbete görs.  
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Åtkomst till information 
 

Vid inloggning i systemet på hälsovalsenhetens datorer används ett lösenord som 
tilldelas av IT-ansvarig. Detta för att få tillgång till ”skrivbordet”. Skulle ett lösenord 
försvinna finns det rutiner för att kontakta IT-ansvarig för att bli tilldelat ett nytt. Utöver 
detta används ett SITHS-kort för att autentisera användaren mot program 
tillhandahållna av Region Skåne. SITHS-korten förs in på sidan av tangentborden. 
Eftersom det inte kommit fram vad som exakt händer när fel lösenord slås in över tre 
gånger återfinns inga riktlinjer om detta. Detta kan dock vara något som kan undersökas 
till nästa version.  
”InfoSäk A åtkomst till information” definierar hur ett lösenord ska se ut men eftersom 
det redan finns en lösenordspolicy som personalen är någorlunda bekant med väljer 
författaren att infoga denna istället som en del av policyn. Den infogade 
lösenordspolicyn är mer utförlig och kräver ett starkare lösenord av användaren än vad 
BITS version gör. Data ifrån enkätundersökningen visar på att 32 % av urvalet sparar 
alla lösenord på ett ställe. Enkätundersökningen definierade inte hur lösenorden 
sparades, men nu påvisar policyn att lösenord inte får förvaras i klartext och att de inte 
bör skrivas ned. 

Din arbetsplats 

All personal vid hälsovalsenheten förfogar över en eller flera smala klienter med 
tillhörande utrustning t.ex. skärm och medicinsk utrustning. Om fel skulle uppstå på 
utrustningen kan det bromsa arbetsmöjligheterna avsevärt under en kort tid. Således är 
det i enighet med BITS förbjudet för användare att utföra fysiska ingrepp själva. Alla fel 
ska också rapporteras till IT-ansvarige direkt för vidarebehandling. Personalen har 
begränsade möjligheter till att ansluta externa lagringsenheter in till IT-miljön då USB-
portar är blockerade. Detta framkom i intervjuerna med IT-ansvarig och 
vårdcentralschefen. Det blir således mer naturligt att om andra program ska installeras 
som inte ingår i programutbudet, ska det godkänns av IT-ansvarig/IT-support. Denna 
begränsning är kopplad till att okända programvaror kan innehålla virus och bör vara 
hårt kontrollerade. Även om inköpt utrustning ägs av hälsovalsenheten har de inget 
systematiskt sätt att kassera utrustningen när den ersätts och därför skickas den vidare 
till IT-support som kasserar utrustningen. Vid sammanställning av 
enkätundersökningen påvisade en del respondenter att skrivbordet innehåll material 
med sekretessbelagda uppgifter. 
 

Avvikande från arbetsplatsen  

Även om resultatet från enkätundersökningen visade att majoriteten av personalen 
insåg att det var viktigt att dölja vad som visas på skärmen för obehöriga har en notering 
i policyn gjorts för detta ändamål. BITS belyser detta också och i detta fall handlar 
avvikande från arbetsplatsen om att sekretessbelagd information kan komma att bli 
synlig för obehöriga. Dessutom är licenserna begränsande och därför är det viktigt att 
logga ut ur den synpunkten också. Licensproblemet har varit ett genomgående tema för 
både intervjuer, enkätundersökning och diskussioner utanför ramarna av metoderna. 
Ytterligare en aspekt är att fysiska intrångsförsök kan komma att ske om dörrar lämnas 
olåsta utan övervakning. 1/6 av personalen visste inte hur skärmsläckaren aktiverades 
och således har information om hur den används infogats.  
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Internetanvändning 

 

Den teoretiska bakgrunden påvisade problematiken med internetanvändningen på 
arbetsplatsen. Under arbetets gång har en trojan hittat in i hälsovalsenhetens system 
trots rigorös säkerhet. Intervjuerna med nyckelpersoner för informationssäkerhet, 
enkätundersökningen samt den teoretiska ansatsen visar att privat surf på 
arbetsplatsen är utbrett men att det också behövs i arbetet. I enighet med IT-ansvarig, 
vårdcentralschefen och verksamhetschefen har följande beslut tagits: 1. Det är inte 
tillåtet att surfa privat längre på hälsovalsenhetens datorer. 2. Det är tillåtet att surfa för 
att leta information som kan hjälpa till att lösa arbetsuppgifterna. 3. Vid behov av att 
surfa på raster och dylikt får egen apparatur användas. 4. Arbetsgivaren förbehåller sig 
rätten att kontrollera surfhistorik.  
 

E-post  

Vid anställning tilldelas en e-postadress till varje anställd. Denna e-postadress får inte 
användas för att skicka sekretessbelagd information, vilket definieras i SOSFS2008:14. 
För detta finns Profdoc. Att begränsa användandet av arbetsmailen för privat bruk är för 
att minska spammeddelanden. Punkterna under 5.4  och 5.5 i policyn(8.6) är för att 
minska belastningen på IT-systemet eftersom det är ett problem att systemet upplevs 
som slött. Även om det inte finns någon punkt i BITS-mallen om att inte öppna mail ifrån 
okänd avsändare får detta anses vara en rimlig åtgärd. Tyngd läggs också på att ange 
relevant ämne i ämnesraden vid skickande av e-post. 

Incidenter och virus   

 

Hälsovalsenheten är uppenbarligen ingen myndighet och rapporterar inte till PTS vid 
påträffande av virus. Däremot krävs det ett systematiskt arbetssätt för att hantera IT-
incidenter. I enighet med BITS ombeds användaren att följa 6.1 i policyn för att ha så 
mycket relevant information som möjligt när incidentinformationen överlämnas till IT-
ansvarig och sedan IT-support. Punkterna är inte att anse som allt för avancerade och är 
anpassade för att vanliga användare ska kunna utföra dessa. I intervjuerna har det 
fastställts att incidenter rapporteras direkt till IT-ansvarig som sedan för ärendet vidare. 
Poängen med 6.1 i policyn är att arbetet med att återställa systemet till sitt ursprungliga 
läge ska gå så snabbt som möjligt. BITS-mallen har valt att lägga in en punkt om att vid 
misstanke om virus ska nätverkskabeln genast dras ut. Detta har författaren valt att inte 
ta med eftersom det finns både fördelar och nackdelar med att göra detta. Det finns 
absolut möjlighet att ändra detta vid ett senare tillfälle när en mer grundläggande 
förståelse för hur nätverket är uppbyggt återfinns. Skulle det inte vara något virus på 
datorn trots allt kan detta ställa till mer problem än nödvändigt.  
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Avslutning av anställning 

 

För att minimera sannolikheten för ett slött system ska material från gemensamma 
utrymmen tas bort vid avslutad anställning. Detta påpekas i BITS men eftersom det kan 
råda delade meningar om vad som är privat material eller inte ombes anställda att 
rådgöra med ledningen så att inte patientinformation eller annan viktig information 
försvinner. Denna åtgärd har framkommit som förslag under intervjun med 
verksamhetschefen. För att underlätta det administrativa arbetet med användare och 
användarbehörighet ombeds anställda att aktivt säkerställa att deras konton plockats 
bort vid avslutning av anställning. Även detta definieras som väsentligt i BITS.  
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5 Analys  
Efter utförandet av fyra intervjuer med nyckelpersoner och en enkätundersökning har 
ett par gemensamma nämnare uppdagats om vad som den administrativa IT-policyn kan 
tänkas innehålla. Genom insamlad data ifrån verksamhetschefen och IT-ansvarig på 
företaget samt enkäten konkluderas följande resultat. 

Nedan presenteras de punkter som väckte störst uppmärksamhet och som kommer i 
samband med BITS lägga grunden för policyn. 
 

 Skärmsläckare används i allt för låg utsträckning  
 Det finns låg kunskap om hur externa lagringsmedier kan påverka IT-systemet 
 Utloggning ur system måste ske om personal lämnat arbetsdatorn eftersom antal 

licenser är begränsade.  
 Kritiska elförsörjningsenheter är inte skyddade överhuvudtaget mot attentat.  
 Det är alldeles för lätt för obehöriga att komma över data som de inte ska ha 

tillgång till  
 Användning av jobbmail för privatbruk är förkommande  
 De styrdokument som behandlar IT-säkerhet är i nuläget bara en lösenordpolicy 
 SITHS-kort sitter kvar i tangentbordet även när personalen lämnar arbetsplatsen.  
 En alldeles för stor del av personalen sparar sina lösenord på ett ställe  
 Att surfa privat med arbetsdatorerna verkar vara utbrett.  
 En majoritet av personalen ställer sig positiv till vidareutbildning  
 Det råder delade meningar om vem som har yttersta ansvaret för 

informationssäkerheten 
 Det råder dålig kunskap om hur informationssäkerheten spelar in i 

arbetsuppgifterna  
 1/6 av de som deltog i enkäten vet inte hur man aktiverar skärmsläckaren på 

datorn. 
 
Mindre uppseendeväckande resultat är att 48 % instämmer på påståendet att ”på 
vårdcentralen arbetar vi aktivt med informationssäkerhet” medan 31 % respektive 21 % 
”Vet inte” eller ”Instämmer inte”. Anledningen till detta spridda resultat kan vara på 
grund av att frågan kan anses lite svagt definierad och även om informationssäkerhet 
borde vara ett genomgående tema i denna bransch kan det bli missförstånd.  
Eftersom informationen är inhämtad ifrån personer som jobbar på företaget och som 
ombads att, bland annat, beskriva den verklighet som de jobbar i finns det inte några 
anledningar till att tvivlar på att resultaten skulle stämma. Tvärtom. Det går bara att 
resonera i men sannolikheten för att intervjupersonerna skulle försöka dölja 
information är relativt låg eftersom arbetsplatsen är anonym. Detta leder till att 
incitamenten för att försöka dölja brister är relativt låg. Det kan dock tänkas ha bortfallit 
information på annat sätt till exempel genom kunskapsbrist eller slarv, att man helt 
enkelt inte kommer ihåg saker för tillfället. Den teoretiska ansatsen påvisade bland 
annat att organisationer försöker hålla en restriktiv privat-surf-politik men att det är 
svårt. Intervjurespondenterna med ansvar för informationssäkerheten ställde sig 
positiva till att begränsa anställdas möjligheter att surfa privat eftersom det är en 
säkerhetsrisk och att det egentligen inte borde finnas tid för det.  
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6 Slutsats 
 

Frågeställningen som denna uppsats ämnat besvara var: 

– Hur bör en administrativ IT-policy för hälsovalsenheten se ut i enlighet med BITS 
Infosäk A? 
 
Svaret på frågeställningen redovisas i bilaga 8.6 där resultaten har sammanställts till en 
administrativ IT-policy. Den administrativa IT-policyn har fog för att se ut som 
redovisats eftersom data ifrån metoderna, den teoretiska ansatsen och BITS Infosäk 
kopplats samman. Givetvis kunde layouten varit annorlunda men innehållet är relevant 
och byggt på fakta insamlat från empirisk data från hälsovalsenheten men också 
riktlinjer nationellt. Det går bara att spekulera i hur användbart materialet kommer att 
bli. En policy sprids visserligen lätt till många men hur effektiv den kommer att vara 
återstår att se. Anställda kan i nuläget välja att bryta mot policyn utan repressalier vilket 
kan komma att påverka implementeringen.   
 
Policyn har delats med hälsovalsenheten och diverse ändringar har gjorts i samråd med 
verksamhetschefen och vårdcentralschefen. De synpunkter som de har haft har gjort 
gällande främst den semantiska biten. I den presenterade policyn var det skrivit under 
4.1 att det var ”förbjudet” att surfa privat men de tyckte att det var ett för starkt ord 
eftersom de inte hade någon aning om hur de skulle tackla problemet om någon faktiskt 
bröt mot det. ”Förbjudet” har således ersatts av ”Inte tillåtet”. Ett annat exempel är att i 
den ursprungliga policyn benämndes användarna direkt i form av ”Du” men detta har 
ändrats till ett mer generellt förhållningssätt i form av ”man”.  
 
Under intervjuerna med vårdcentralschefen har det explicit tagits upp att 
hälsovalsenheten, när uppsatsen är avslutad, vill erhålla något dels som de kan använda 
i sin verksamhet men också något som de har möjlighet att arbeta vidare med själva. 
Detta för att till slut kunna tillmötesgå SOSFS 2008:14. Således har fokus i uppsatsen 
varit mer på resultatet att få fram en policy mer än själva processdelen.  
 
Ett problem som har uppstått är att hälsovalsenheten inte riktigt kan bestämma sig för 
om policyn ska vara bindande och om det ska finnas några konsekvenser för att bryta 
mot den. Det är en svårbalansgång och litteratur talar för både för och emot policyer där 
någon form av bestraffning återfinns om någon går över gränsen. Samtidigt måste man 
förstå att missbruk av IT-resurser kan få förödande konsekvenser.    
Hälso-och sjukvårdssektorn är redan under hård press med intensivt tempo och svåra 
beslut i den primära verksamheten. Att kunna upprätthålla en respektabel 
informationssäkerhetsnivå är förvisso viktigt gällande patientsäkerheten och sekretess. 
Det gäller dock att åtgärderna som vidtas är lättförståeliga och relevanta så att all 
personal kan anamma materialet och använda det i verksamheten så att det medför 
minimal påverkan på kärnverksamheten men att förväntad säkerhetsnivå uppnås. 
 
BITS Infosäk A har visat sig vara ett användbart verktyg i processen att ta fram en 
administrativ IT-policy eftersom den inriktar sig mot användarna. Den får också anses 
som en tillförlitlig källa eftersom den är utarbetad av en myndighet. Det finns givetvis 
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andra sätt att försöka ta fram en policy, till exempel med redan utarbetade SS-ISO-
standarder. En av fördelarna med BITS är dock att det är gratis. MSB lade ner 
vidareutvecklingen av BITS år 2011 vilket betyder att det inte kommer tillkomma några 
uppdateringar. Att kunna fastställa roller har varit en central del i arbetet eftersom detta 
underlättar att information hämtas från rätt källa vilket definieras i BITS.  
Det fördelaktiga med en policy av detta slag är att den inte är fast utan kan 
implementeras i verksamheten för att sedan utvärderas och se om den gör någon verkan 
och hur den kan förbättras, samt att det finns möjlighet att arbeta vidare med de andra 
delarna som BITS behandlar nämligen ”drift” och ”förvaltning”.  
 

6.1 Vidare diskussion  

 

Den teoretiska ansatsen har påvisat och hänvisat till akademiska källor som 
understryker att användarna kan betraktas som den svagaste länken i säkerhetsarbetet. 
Mitt förslag till hälsovalsenheten skulle vara att lägga resurser på att utbilda personalen 
först och främst eftersom den, i nuläget måste betraktas som den svagaste länken. 
Enkätundersökningen påvisade att en alldeles för stor del av personalen sparade sina 
lösenord på samma ställe till exempel. Det finns nog ett stort mörkertal eftersom frågan i 
efterhand kunde ha ställts på ett bättre sätt, således är det min rekommendation att 
undersöka om det finns lämpliga Single Sign-On-lösningar för verksamheten.  
 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

 

Efter Socialstyrelsens föreskrifter om informationssäkerhet har det blivit mer tydligt 
vilka krav som ställs på vårdgivare för att uppnå en tilläcklig nivå av 
informationssäkerhet. Framtida forskning kan belysa hur man kan underlätta för, i detta 
fall vårdgivare, att uppnå en högre informationssäkerhetstandard och hur man kan så 
smärtfritt som möjligt uppfylla kraven statuerade i SOSFS2008:14. Framtagandet av 
lämplig utbildning till personal inom vård och omsorg för att på så sätt höja 
informationssäkerheten kommer säkerligen vara ett hett ämne fortsatt framöver.   

 

6.3 Etiska ställningstaganden 
 

Under detta arbete har författaren fått en stor inblick i hur verksamheten fungerar. Det 
har varit lärorikt och spännande men det följer också med stort ansvar på forskaren att 
inte missbruka förtroendet som givits. Hälsovalsenheten har utsatts för stor exponering 
och i princip alla stenar har lyfts på för att hitta fel och brister. Det är just därför 
hälsovalsenheten och dess anställda valts att hållas anonyma för att minska risken att 
illasinnade personer ska kunna utnyttja informationen som kommit fram under arbetets 
gång. Hälsovalsenheten har inte uttryckligen bett om att få vara anonyma utan det 
beslutet har forskaren tagit själv.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Enkätundersökningsfrågor  

Hur länge har du arbetat där du jobbar nu? 
Textruta 
 
Ålder? 

20-30 
   

31-40 
   

41-50 
   

51-60 
   

61-70 
   

71-80 
   

81-90 
   

15-19 
   

 
På vårdcentralen arbetar vi aktivt med informationssäkerhet 
Instämmer 
Instämmer inte 
Vet inte  
Förstår inte frågan 

Att surfa privat på företagets datorer är: 
Helt okej 
Förbjudet 
Tillåtet fast olämpligt 
Tillåtet fast borde vara förbjudet 
Förstår inte frågan 
 
Det är många lösenord att hålla reda på och därför har jag sparat alla lösenord på 
ett ställe 
Instämmer 
Instämmer inte 
Vet inte  
Förstår inte frågan 
Instämmer delvis 
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Vem har det yttersta ansvaret för informationssäkerhet på företaget? 
textruta 
 
Teknisk utrustning köpt direkt från affären kan inte innehålla virus.  
ex USB-minne, extern hårddisk. 
Instämmer 
Instämmer inte 
Vet inte  
Förstår inte frågan 
 
Jag vet hur man aktiverar skärmsläckaren på datorn 
Instämmer 
Instämmer inte 
Vet inte  
Förstår inte frågan 

Det är viktigt att dölja vad skärmen visar när jag inte är vid datorn 
Instämmer 
Instämmer inte 
Vet inte  
Förstår inte frågan 
 
Om en obehörig skulle råka ta sig en titt på en inloggad dator gör det inte så 
mycket, alla är så trevliga ändå. 
Instämmer 
Instämmer inte 
Vet inte  
Förstår inte frågan 
 
När jag lämnar min arbetsdator loggar jag ut ifrån alla licenskrävande program 
Instämmer 
Instämmer inte 
Vet inte  
Förstår inte frågan 
 
Beskriv vad du har för arbetsuppgifter och på vilket sätt 
informationssäkerhetsarbetet spelar in. 
Textruta  
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8.2 Utgångsfrågor intervju 1 vårdcentralschefen 
 
- Vem är systemägare och systemadministratör för utrustningen?  
- Vilka problem upplever ni i nuläget med IT-systemen? 
- Hur arbetar ni för att lösa problemet? 
- Vet Du om incidenter dokumenteras av det utomstående företaget? 
- Vid förra besöket konstaterades att det inte fanns någon informationssäkerhetspolicy. 
Varför är det så? 
- Vad hade ni önskat att uppnå med en IT-policy?  
- Vad var det som låg till grund för att låta en utomstående part ta hand om IT-
infrastrukturen?  
- Hur ställer ni er till certifiering?  
- Vad är det som ligger till grund för att ni vill ha en it-policy? 
- Skulle du kunna berätta om den senaste Dator/IT-relaterade incidenten som 
inträffade?  
- Är Du bekant med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:14?  
- Finns det någon utrustning som inte är kopplat till någon säkerhetslösning?  
- Är datorutrustningen hyrd eller köpt?  
 

8.3 Utgångsfrågor intervju 2 IT-ansvarig  

- Vad är det största problemet med IT-utrustningen som du upplever det? 
- Är du bekant med SOSFS 2008:14? 
- Kan du beskriva den senaste incident som involverade IT/data-systemen? 
- Hur kom det sig att ni gick över till en ”hostad” miljö och varför just den leverantören? 
- Finns det någon utrustning som inte är kopplad till ”molnet”?  
- Är datorutrustningen hyrd eller köpt? 
- Vet Du om incidenter dokumenteras av det utomstående företaget? 
 
 

8.4 Utgångsfrågor intervju 3 verksamhetschef 
 

- Har hälsovårdsenheten en informationssäkerhetspolicy? 
- Är du bekant med SOSFS 2008:14?  
- Är inte det ditt ansvar? 
- Varför intresse för en IT-policy nu? 
- Har du någon utbildning inom informationssäkerhet? 
- Vilka problem upplever ni med IT-systemen? 
- Kan du beskriva den senaste IT-relaterade incidenten? 
- Vad används eposten till? 
- Hur ser Du på privat surf på arbetsplatsen? 
- Kan du berätta lite om varför ni valde att outsourca IT-infrastrukturen? 
- Hur används skärmsläckarna på datorn? 
- Finns det en lösenordpolicy? 
- Vem äger utrustningen? 
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 8.5 Utgångsfrågor intervju 4 IT-ansvarig och 
vårdcentralschef 
 
- Hur ställer Ni er till resultaten av enkätundersökningen?  

- Är det något som förvånar Er över resultatet?  

- Finns det ett behov av omvärldsanalys? 

- Hur ser processen ut för vilka program så får installeras? 

- Stämmer det att alla USB-portar är blockade? 

- Låter det rimligt att genomföra någon slags utbildning inom område? 

- Hur ser processen ut för anmälning av IT-incidenter? 

- Hur borde processen se ut? 

- Upplever ni att det har blivit bättre eller sämre efter outsourcing? 

- Har kostnaderna ökat eller minskat? 

- Är det rimligt att öppna upp det trådlösa nätverket för personal och besökare?  

- Vilka metoder för att förmedla informationen anser Ni vara bäst lämpade?  

- Finns det något övrigt som Ni vill ta upp? 
 

8.6 Resultat administrativ IT-policy 
 

Administrativ IT-säkerhetspolicy 

Version 1.0  

Fastställd 2013-XX-XX 

 

Motiv  

Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla 

verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. 

IT-systemen ger möjlighet till effektivt arbete och är därför en 

viktig del av verksamheten. Detta dokument kan även hänvisa 

till andra styrande dokument och är ständigt föremål för 

ändringar. Utgångspunkt i arbetet med informationssäkerhet 

är: 

1. Lagar, förordningar och föreskrifter 

2. Egna krav 
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3. Avtal 

 

Mål 

Målet med denna policy är att all personal ska känna sig trygg 

när de interagerar med IT-systemen. Policyn sträcker sig över 

alla avdelningar och utrymme för egna tolkningar eller 

tillämpningar finns inte. Informationstillgångar avser all 

information oavsett om den behandlas manuellt eller 

automatiskt och oberoende av i vilken form eller miljö den 

förekommer. 

 

Roller och ansvar  

IT-systemen är en tillgång men också ett ansvarsområde som 

varje medarbetare ansvarar för. Skulle man stöta på problem 

med datorprogram eller dator kan man välja att antingen 

kontakta den aktuelle IT-ansvarige eller direkt vända sig till 

ledningen.  

Ledningen har det övergripande ansvaret för 

informationssäkerhet inom organisationen och det är också 

ledningen som ska ansvara för att personal tillhandahålls 

adekvat utbildning inom informationssäkerhet. 
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Innehållsförteckning 

1.0 Åtkomst till information  

1.1 Behörighet och åtkomst  

1.2 Tilldelning av lösenord 

1.3 Siths-kort 

1.4 Lösenordspolicy 

1.5 Glömt lösenord 

2.0 Din arbetsplats  

2.1 Rent skrivbord 

2.2 Installation och fysisk hantering 

2.3 Tillgängliga program 

2.4 Kassering av utrustning 

3.0 Avvikande från arbetsplatsen 

3.1 Skärmsläckare 

3.2 Licenser 

3.3 Obevakad arbetsplats 

4.0 Internetanvändning 

4.1 Privat surf 

4.2 I arbetet  

4.3 Egen utrustning 

4.4 Missbruk av Internetanvändning  

5.0 E-post 

5.1 E-post för privat bruk 

5.2 Sekretessbelagd information  

5.3 Okänd avsändare 

5.4 Underhåll av inkorg 

5.5 Spam 

5.6 Hotbrev 

5.7 Frånvarobesked genom E-post 

6.0 Incidenter och virus  

6.1 Incidenthantering  

6.2 Annan teknisk utrustning 

7.0 Avslutning av anställning 

7.1 Radera privat material 

7.2 Befogenheter av system 
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1.0 Åtkomst till information 

1.1 Informationssystemen är skyddade genom behörighetskontroller för att säkerställa att 

endast behöriga användare har tillgång. De behörigheter man blir tilldelad beror på 

arbetsuppgifterna och avgörs av ledningen. Vid misstanke om att man blivit tilldelad för stora 

behörigheter ska detta genast anmälas till ledningen för att undvika komplikationer vid 

behörighetskontroller.  

 

1.2 Vid anställning kommer man att bli tilldelad ett lösenord av IT-ansvarig för tillgång till 

informationssystemen. Vid tilldelandet av ett lösenord förpliktar man sig att förvara det på ett 

säkert sätt i enighet med företagets lösenordpolicy
 
som beskrivs i 1.4. 

 

1.3 Om arbetsuppgifterna kräver det kommer man att bli tilldelad ett SITHS-kort. SITHS-

kortet är högst personligt och får inte överlåtas till någon annan. Man ansvarar själv för att 

SITHS-kortet förvaras på lämpligt ställe vid arbetspassets slut. Det är ej tillåtet att låta kortet 

sitta kvar efter en arbetsdag eller att låta det ligga framme obevakat under en längre tid. Om 

yterliggare vägledning för förvaring av SITHS-kortet önskas kan man ta kontakt med 

ledningen. Vid misstanke om borttappat kort ska ledningen genast kontaktas för spärrande av 

kort.   

1.4 Lösenordspolicy 
 

Minimikrav för lösenordspolicy är: 

 Lösenord är personliga och får inte överlåtas. 

 Ett lösenord ska bestå av minst åtta tecken och bestå av minst tre av de fyra 

teckenuppsättningarna versaler, gemener, siffror och ickealfanumeriska tecken 

(specialtecken).  

 Lösenordet får inte vara detsamma som användarnamnet eller bestå av delar av 

användarnamnet.  

 Lösenordet får inte vara knutet till personlig information som till exempel namn, 

personnummer och telefonnummer.  

 Lösenord ska bytas var 120:e dag och får inte vara likadant som ett tidigare nyttjat 

lösenord.  

 Lösenord bör inte skrivas ned. En anteckning om lösenordet ska behandlas som en 

värdehandling. 

 Lösenord får inte förvaras i klartext  

 

 

1.5 Har man glömt ditt lösenord kan man kontakta IT-ansvarig. 
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2.0 Din arbetsplats  

2.1 Var och en ansvarar själv för att arbetsplatsen hålls ren. Pappersark innehållande 

sekretessuppgifter ska sorteras på lämpligt sätt för att minska risken för obehörigt intrång. 

2.2 Utrustning som man förfogar över, d.v.s. dator, skärm och annan teknisk utrustning är 

ägodelar som ägs av #### och således gäller att: 

 

Fysiska ingrepp får endast utföras av IT-stöd 

Fel ska omgående rapporteras till IT-ansvarig 

All installation och konfiguration får endast utföras av IT-stöd  

 

2.3 Vilka program som används inom verksamheten bestäms till största del av Region Skåne. 

Följande regler gäller angående programvaror: 

Programvaror ska godkännas och installeras av IT-support eller IT-ansvarig.  

Egna program kan och får absolut inte installeras på hälsovalsenhetens datorer utan uttryckt 

tillstånd från IT-ansvarig 

Det är inte heller tillåtet att kopiera och använda hälsovalsenhetens program utanför 

verksamheten. 

2.4 Vid kassering av IT-utrustning ska IT-ansvarige kontaktas som sedan för ärendet vidare.  

3.0 Avvikande från arbetsplatsen  

 

3.1  Datorerna behandlar sekretessbelagd information och därför ska skärmsläckare 

omedelbart aktiveras när man lämnar sin arbetsplats. Detta kan göras med kortkommandot 

CTRL+ALT+DEL och sedan ”Lås datorn” 

3.2 Licenserna är kostnadskrävande och begränsade till antalet. Detta medför att alla måste 

logga ut ifrån alla licenskrävande program när man lämnar arbetsplatsen.  

 

3.3 Om man lämnar sin arbetsplats under en längre tid ska det vara säkerställt att dörrar som 

leder till arbetsplatsen är låsta eller under uppsyn av annan personal. 

 

4.0 Internetanvändning 

 

Att leta information på nätet har många fördelar men också många fallgropar. När man surfar 

ute på nätet representerar man hälsovalsenheten genom IP-adresser och allt man gör kan 

kopplas tillbaka till hälsovalsenheten och dig personligen. Onödigt surfande bidrar till att 

övrig utrustning kan upplevas långsam. 

 

4.1 Att använda hälsovalsenheten datorer och annan tillhandahållen teknisk utrustning för att 

surfa privat är ej tillåtet.  
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4.2 Att leta information på webben som kan främja diverse arbetsuppgifter är tillåtet. Att 

besöka hemsidor som inte är i enighet med Svensk lagstiftning polisanmäles. 

4.3 Vid eventuellt behov av att surfa på nätet på utsatt paus är det lämpligt att ta med egen 

utrustning och surfa genom 3/4G-nätet. Detta för att minska sannolikheten att infektera IT-

systemet med skadlig kod. 

4.4 Skulle misstankar väckas om att man missbrukat användning av Internet förebehåller sig 

arbetsgivaren rätten att kontrollera surfhistorik och vidtaga åtgärder som man finner lämpligt. 

 

5.0 E-post  

 

Att skicka E-post och kommunicera med omvärlden är ett behändigt kommunikationssätt men 

involverar också en del risker och åttaganden.  

5.1 Den designerade mailadress som man tilldelas vid anställning får inte användas för privat 

bruk. Ju större exponering av e-postadressen på webben desto större risk är det att drabbas av 

s.k spam.  

5.2 Det är inte tillåtet att skicka sekretessbelagd information genom den vanliga e-posten utan 

för detta ändamål ska meddelandefunktionen i Profdoc användas eller om möjlighet finns, 

söka upp mottagaren i person och leverera meddelandet.  

5.3 Öppna aldrig ett e-postmeddelande med okänd avsändare. Markera genast okänt mail och 

kassera det till papperskorgen. Med hänsyn till detta är det viktigt att relevant ämne anges när 

mail skickas.  

5.4 För att frigöra utrymme är det viktigt att mail raderas eller diarieförs systematiskt för att 

inkorgen inte ska ta onödigt mycket plats.  

5.5 Kedjebrev och dylika spammeddelande utan någon relevans för verksamheten ska inte 

vidarebefordras.  

5.6 Vid eventuella hotelsebrev, spara brevet och kontakta ledningen.  

5.7 Vid längre frånvaroperiod lämna uppgift om vem som kontrollerar e-post och eventuellt 

inkommande ärenden. 

 6.0 Incidenter och virus  

 

Trots genomarbetade säkerhetsåtgärder finns det fortfarande risk för att skadlig kod i form av 

virus, trojaner eller maskar infekterar ett system. Detta kan komma att påverka 

patientsäkerheten och sekretessen kan äventyras. 

6.1 Vid misstanke om att ett system har drabbats av ett virus bör detta genast rapporteras till 

IT-ansvarig. Utöver detta bör följande åtgärder vidtagas: 

1. Notera när Du senast var inne i IT-systemet  

2. Notera när Du upptäckte incidenten  

3. Dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försök fastställa om 

kvaliteten på din information har påverkats.  
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6.2 Digitalkameror, mobiltelefoner och annan teknisk utrustning kan lätt bli virusbärare och 

bör hanteras med största försiktighet när de ansluts till IT-miljön. Vid användandet av egen 

utrustning så som definieras i 4.3  ska största försiktighet iakttas vid anslutning till intern IT-

miljö. Ett exempel på detta är tillgång till trådlöst nätverk i hälsovalsenhetens regi.  

7.0 Avslutning av anställning 

 

7.1 Vid ev. avslutande av anställning ska privat material tas bort från arbetsplats samt på 

datorresurser tillhandahållen av hälsovalsenheten. Vid bortplockande av material som ej ingår 

i 7.1 ska konsultation med närmaste ledningen göras.  

 

7.2 För att slippa incidenter vid senare tillfälle bör man aktivt se till och kontrollera att 

befogenheter att använda systemen upphör vid avslutad anställning.    

 

Jag bekräftar härmed att jag har läst igenom och förstått hälsovalsenhetens 

administrativa IT-säkerhetspolicy och jag förbinder mig härmed att följa den.  

 

Underskrift 

 

____________________________ 
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