
 

 

Program 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Välkommen till konferens om Informationssäkerhet och NPÖ 7 oktober 2014. 

Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20 Lokal Boheme 

Från kl 9.00 Registrering och fika  

09.30 Inledning 

Ann-Charlotte Klarén 
Skaraborgskommunalförbund 

 

09.40 

 

Informationssäkerhet - en 
förutsättning för god 
informationshantering 

 

Rose-Mharie Åhlfeldt, 
Högskolan i Skövde 

En arbetsdag utan tillgång till information är i princip 
ogenomförbar. En god informationshantering blir således en 
förutsättning för att nå verksamhetens mål. Vårdtagarna ska 
bli mer delaktiga i sin vård och därmed också kunna 
kommunicera med vården samtidigt som vårdprofessionen 
måste få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt och till 
rätt person.  

Informationssäkerhet är därför inte enbart en IT-fråga utan 
framförallt en verksamhetsfråga.  

10.40 Paus   

11.00  SITHS som koncept och 
fortsatt utveckling i Västra 
Götaland 

Fredrik Rasmusson,  
Västra Götalandsregionen  

Linn Waller, 
GR 

SITHS är ett betrott sätt att identifiera en person i sitt 
tjänsteutövande. Ni kommer att informeras om hur SITHS 
skiljer sig från annan identifiering och hur hantering av 
identiteter kan komma att förändras framöver. Information 
kommer även ges kring hur Västra Götaland förbereder sig på 
dessa förändringar bl.a. genom gemensam utgivning som 
testats i pilot i Hjo. 

11.30  Loggning, riskanalys och 
verksamhetsutveckling 

Åse Gustafsson, Skara kommun 
Ann-Charlotte Klarén  

En tillsyn från Datainspektionen blev starten på ett 
systematiskt arbetssätt kring informationshantering. Vi 
berättar om Skaras erfarenheter och utveckling kring 
informationssäkerhetsarbete. 

12.00  Säker informationshantering 
utifrån ett processperspektiv  

Jan A Svensson,  
Göteborgsstad 

 En presentation av Göteborgs stads metod för att hantera 
information på ett säkert sätt. Metoden utgår ifrån 
verksamhetens processer och arbetssätt. Presentationen 

fokuserar på informationsklassning.  
 

12.30 -13.30 Lunch   

   

Program för eftermiddag sidan 2. 

  



 

 

Program 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Program eftermiddag 

13.30  Introduktion NPÖ 

Karl Fors,  
VästKom 

 

13.40 NPÖ nationellt, nu och i 
framtiden 

Tomas Ahl,  
Inera AB 

NPÖ som verktyg har använts av kommuner, landsting och 
privata vårdgivare i högre omfattning i landet än i Västra 
Götaland. På mötet kommer ni få ta del av erfarenheter från 
andra delar av landet. Det ges även en framtidsblick i hur 
kommande generation av NPÖ, som är under utveckling, 
kommer fungera. 

14.40 Fika   

15.00-  Möjligheter med NPÖ i Västra 
Götaland  

Lena Bernhardsson,  
Västra Götalandsregionen 

Carina Arvidsson, 
Grästorps kommun 

Vilken information visas i NPÖ, vad är förutsättningarna för 
att läsa och visning av miljön. 

Ger NPÖ ökad vårdkvalitet, ökad patientsäkerhet, ökad 
effektivitet och hur ser nyttoperspektivet ut? Vi kommer 
beskriva pågående arbete med utveckling och förbättring i 
Västra Götalandsregionen.  

15.45 -16.00 Avrundning och frågor 

Karl Fors  
VästKom 

 

 


