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Allmänna frågor från Datainspektionen

• Vilka digitala verksamhetssystem – till exempel 

journalsystem och administrativa system – har nämnden 

som innehållet patientuppgifter

• Hur många patienter har ni registrerade i dessa system?



Behörighetsstyrning

• Hur många anställda har åtkomst till patientuppgifter i 

respektive system?

• Har tilldelningen av individuella behörighet föregåtts av 

en behovs- och riskanalys?

• Har ni rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och 

regelbunden uppföljning av behörigheter?



Loggkontroll

• Finns dokumentation av åtkomst (loggar) i respektive 

system?

• Har ni rutiner för logguppföljning?



Nu börjar jobbet!

• Upprättade en kompletterande riktlinje för 

informationssäkerhetspolicy. Beslutad i nämnd februari 

2014

• Uppdrag till systemförvaltare Procapita

• Planering klar dags för genomförande?





Kontroll av loggar

I omsorgsförvaltningen görs kontroll av loggningar en gång

per månad av verksamhetsansvarig chef. Det ska gå till på

följande sätt i Procapita och i andra system.

• Verksamhetsansvarig chef/chef extern verksamhet gör en 
sökning i Procapita/andra system och väljer slumpmässigt ut 
en brukare/klient/patient varje månad samt en personal.

• Verksamhetsansvarig chef/chef extern verksamhet 
kontrollerar sedan personalens alla inloggningar på denna 
brukare/klient/patient en speciell dag. Vid kontroll av personal 
så kontrollerar chefen vilka brukare/klienter/patienter som 
personalen varit inne och läst på.



Logg av personal som läst på en brukare



exempel Risk- och behovsanalys



Projektdirektiv

Övergripande projektmål

• Att risk- och behovsanalys finns dokumenterad för 
dataurvalsgrupper i Procapita och andra system.

• Att chef vid beställning av behörighet gör en risk- och 
behovsanalys.

• Att systemförvaltarna för Procapita skall kunna tilldela 
behörighet över organisation och systemgränser. 

•
Att processbeskrivningar och anvisningar finns framtagna för 
att säkerställa att det fortsatta arbetet med säker roll- och 
behörighet förvaltas och utvecklas på ett effektivt sätt.



Vad har vi lärt oss! 

• Chefen får kunskap om verksamheten ur ett annat 

perspektiv när den både tilldelar behörigheter och gör 

loggning.

• Dokumenterade risk- och behovsanalyser ger fördjupad 

dialog och medvetenhet. 

• Att systemet som det är utformat och Skaras sätt att 

arbete skapar loggningshistorik som säger ”läst” även 

om personalen bara stått på raden i sökresultatet.





Vad svarade Datinspektionen!


