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Inledning 

Töreboda kommun har varit värdkommun för projektet; Åtkomst mobil dokumentation som 

ingår i eHälsosatsningen 2014 i Västra Götalands län. Syftet med dokumentet är att på ett 

övergripande och kortfattat sätt beskriva vad verksamheter inom socialtjänst/vård och omsorg 

behöver tänka på innan mobil åtkomst till verksamhetssystem införs. Dokumentet är baserat 

på guiden ”Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg” som 

Kommunförbundet Stockholms län har tagit fram. Guiden innehåller en hel del teknisk 

information, därför har checklistan tagits fram för att ge verksamheterna en övergripande 

vägledning på området. Guiden kan med fördel användas vid fördjupning inom respektive 

delområden. 

☐ Säkerställ vilka krav som finns uppställda för respektive system  

Innan man inför mobil dokumentation bör verksamheten redan ha definierat de krav som man 

har för den dokumentation som man bedriver idag. Samma krav som ställs ska även gälla den 

mobila dokumentationen, det ska inte vara någon skillnad avseende nedanstående. 

 Krav på sekretess  

 Krav på kryptering, kryptering handlar om att den mobila enheten ska vara möjlig att 

kryptera. Om inte hela så i alla fall för den data som hör till systemet. 

 Krav på förvaring, förvaring handlar både om fysisk förvaring av verktyget och 

förvaring av datamängderna på ett säkert sätt. 

 Krav på backup, backup är en kopia på databasen som säkerställer att all data sparas 

vid bestämda tillfällen för att sedan kunna återläsas vit ett eventuellt avbrott. 

 Krav på loggning, loggning är ett krav på att alla aktiviteter i ett system ska kunna 

spåras till vem som har gjort vad och vid vilken tidpunkt.  

Verksamheten bör ha uppställda krav på hur man använder sina system. Om man har avtal 

med utföraren/anställda som säkerställer hur man får handskas med de data som finns i olika 

system så ska samma krav följa med till den mobila hanteringen. 

Kraven man ställer i verksamheten om hur man använder sina system ska gälla på samma sätt 

då man inför mobil dokumentation  
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☐ Kontrollera vilka lagkrav som finns 

Det finns en rad lagar som reglerar hantering av verksamhetssystem. Dessa lagar kan också 

ställa krav på verksamheten vid mobil dokumentation. Nedan finner du ett urval av lagar och 

myndigheter som styr, vilket är viktigt att känna till. 

 Personuppgiftslagen  

 Offentlighets- och sekretesslag  

 Patientdatalagen  

 Hälso- och sjukvårdslagen  

 Socialtjänstlagen  

 Arkivlagen  

 Säkerhetsskyddslagen  

 Vad säger datainspektionen?  

 Vad säger socialstyrelsen?  
 

☐ Risk- och sårbarhetsanalys 
 

Alla system som används inom en förvaltning bör ha genomgått en risk- och sårbarhetsanalys. 

Genom att genomföra en risk och sårbarhetsanalys på respektive system, så kan man 

förebygga riskerna. Utifrån analysen bör det skapas en handlingsplan som talar om hur man 

ska hantera olika situationer som kan uppstå. Man bör alltså ta fram tänkta scenarier som man 

tror kan inträffa. Utifrån dessa skapar man ett regelverk hur man undviker dessa så långt som 

möjligt. Inträffar något scenario ändå ska man i alla fall ha framtagna åtgärdslistor som talar 

om hur om hur man går tillväga om det ändå inträffar. Alla anställda måste ha kunskap om 

hur man går tillväga. T.ex. vad gör jag om jag tappat bort min mobila enhet eller misstänker 

att någon stulit den osv. 

☐ Vilken åtkomst vill man ha? 

Man måste definiera vilken typ av åtkomst som man inom organisationen önskar. Det finns 

flera olika lösningar och plattformar. Ställa motkrav till leverantörerna att förtydliga vilken 

typ av åtkomst dom levererar. Dom ska kunna förklara hela flödet och vad som gäller, hur 

informationen flödar ut och in till verksamhetens system och hur det skyddas. (Sträva efter en 

teknisk lösning som är enkel att administrera och använda och som har en hög säkerhet.)  

☐ Val av teknisk plattform 

Vid val av teknisk plattform ska man alltid väga in möjligheterna att utifrån en central plats 

kunna styra regler på olika enheter på distans. Om det är mobiltelefoner ska det gå att kryptera 

och rensa dessa på fjärr. Man ska också ha möjlighet att logga all aktivitet. I det fall flera 

olika lösningar ska implementeras så är det viktigt att tänka på val av plattform. Den som 

passar bäst för flera lösningar är att förorda. Många leverantörer bygger sina lösningar för en 

specifik plattform, vilket kan leda till att enheter endast fungerar till den specifika lösning 

som de är inköpta till. 

 



☐ Rutiner & Riktlinjer 
 

Det bör fattas beslut och skapas rutiner och riktlinjer kring ansvarsfördelningen gällande 

eventuell privat data som sparas av den anställde i enheterna t.ex. telefoner. Vilket ansvar har 

arbetsgivaren för t.ex. foto, dokument, mail och liknande? 

Det finns systemverktyg som ger verksamheten möjlighet att ställa in säkerhetsinställningar 

på mobila enheter. Användaren bör inte kunna ändra på dessa säkerhetskrav. Vid stöld eller 

borttappad enhet så bör det finnas en funktion för att radera en enhet på distans. 

 

 

 

Dokumentet är skapad som en lathund och förenkling utifrån guiden (Säkerhet i mobila 

lösningar inom kommunal vård och omsorg)  

 

Följande personer har deltagit i projektet med att ta fram dokumentet: 

Jonas Hvass, Töreboda kommun 

Pernilla Ekstrand, Karlsborgs kommun 
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