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Inledning 

Information är en grundläggande byggsten inom vård och omsorg i Mölndals stad. 
Information inhämtas, lagras, kommuniceras och bearbetas i olika former. En stor del av 
informationen är känslig och värdefull. Det kan innebära stora negativa konsekvenser för 
förvaltningen om information går förlorad eller inte finns till hands när den behövs. Det kan 
även få stora konsekvenser om information som är känslig eller omfattas av sekretess röjs för 
obehöriga.  

Organisationens krav på informationssäkerhet baseras på externa krav i form av lagstiftning 
samt interna krav i verksamheten. Medborgarna ska vara förvissade om att information inom 
vård och omsorg hanteras korrekt och har tillräckligt skydd.  

Informationen ska därför skyddas så att: 

 endast behörig får tillgång till den   (konfidentialitet)  
 den är korrekt och inte är manipulerad eller förstörd  (riktighet)  
 den finns när den behövs    (tillgänglighet)  

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet har sin grund i standarden för 
informationssäkerhet, ISO/IEC 27000. Vård- och omsorgsförvaltningen omfattas av NIS-
direktivet 1 som är en svensk lag. Lagen genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på att 
den aktör som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Andra lagar och strategier som har en inverkan på 
informationssäkerhetsarbetet är bland annat den av kommunfullmäktige antagna “strategi för 
arbetet med krisberedskap och civilt försvar”, 2019-12-00 § 166 dnr KS 287/19 och 6§ i 
HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och 
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. 

Mål 

Målet för informationssäkerhetsarbetet definieras i den centrala riktlinjen ”Riktlinjen för 
informationssäkerhet” beslutat av Kommunstyrelsen 2018-08-29, § 180. Målet med riktlinjen 
är att förvaltningens verksamheter ska bli införstådda med det ansvar som vilar på desamma 
när det kommer till området informationssäkerhet. 

 
1 NIS-direktivet –NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem för 
verksamheter inom EU som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster. 
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Syfte 

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra förvaltningens ansvar för ett systematiskt och 
kontinuerligt informationssäkerhetsarbete, samt beskriva vad som ingår i ansvaret. 

Omfattning 

Riktlinjen omfattar alla informationstillgångar 2oavsett om de behandlas manuellt eller 
automatiseras oberoende av form eller miljö. 

Informationssäkerhetsarbetet skär igenom organisationens alla skikt. Förvaltningsledningen 
ansvarar för att tillgodose det strategiska arbetet, exempelvis genom om att sätta upp mål som 
ska visa viljeinriktningen med den interna informationssäkerheten på lång sikt. Arbetet med 
att införa eller vidareutveckla informationssäkerhet har störst chans att nå framgång om 
organisationens ledning driver frågan. För att lyckas behövs kunskap om bland annat 
verksamhetens behov, rättsliga aspekter, IT-miljön, ekonomi och revision. 

Informationssäkerhetssamordnaren, med hjälp av säkerhetsgruppen och stadens centrala 
informationssäkerhetssamordnare, ansvarar för det taktiska arbetet genom att rekommendera 
vilka metoder och modeller som ska tillämpas för informationssäkerhetsarbetet. Modeller för 
exempelvis riskanalys, informationsklassificering, kontinuitetsplanering och genomförande av 
olika typer av analysaktiviteter.  

Systemägare, chefer och systemförvaltare ansvarar för det operativa arbetet genom att i det 
vardagliga arbetet genomföra informationsklassificering, kontinuitetsplanering och riskanalys 
med utgångspunkt i den information som verksamheten i fråga hanterar.  

Ansvar beskrivs ytterligare under avsnittet Organisation och ansvar.  

Förvaltningen ska följa stadens beslut om införande och val av ett LIS (Ledningssystem för 
informationssäkerhet). LIS är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs och följs upp 
i verksamheten. 

  

 
2 All information som finns i verksamheten oavsett format 
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Övergripande process 

Process nedan utgår från MBS:s metodstöd och visar övergripande de delar som ingår i ett 
metodiskt och systematiskt informationssäkerhetsarbete. Processen pågår kontinuerligt och de 
olika faserna pågår på olika nivåer samtidigt beroende på var verksamheten befinner sig. 

 

 

 

Identifiera & analysera  
I denna fas utförs olika analyser av både omvärlden och den egna verksamheten för att känna 
till nuläget och ramarna, samt för att identifiera önskat läge. Analyserna lägger grunden till 
utformningen av exempelvis organisation och styrdokument. Resultatet av analysen ska styra 
vilka säkerhetsåtgärder som ska införas och hur arbetet bör utformas och bedrivas.  

Utforma 
 I denna fas skapas de huvudsakliga delar som behövs för verksamhetens systematiska 
informationssäkerhetsarbete. Dessa är uppdelade i nio delar:  

 Organisation  
 Ledning och styrning  
 Informationssäkerhetsmål  
 Styrdokument  
 Klassificeringsmodell  
 Handlingsplan  
 Säkerhetsåtgärder  
 Kontinuitetshantering  
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 Incidenthantering  

Varje del skall vara beskriven och kommunicerad. Informationssäkerhetssamordnaren i staden 
och i förvaltningen har tillsammans ett ansvar för att utforma dessa delar, förvaltningschef 
fastställer och beslutar om gällande informationssäkerhetsmål riktade mot förvaltningen. 

Använda  
När styrningen är utformad ska verksamheten verkställa de delar som utformats i utforma-
fasen som en del av det operativa arbetet.  

Följa upp & förbättra  
Genom mätning och måluppföljning erhålls uppgifter om följande:  

 Hur väl uppgifterna stödjer utvärdering av informationssäkerheten i stort  
 om informationssäkerhetsarbetet är ändamålsenligt utformat  
 om informationssäkerhetsarbetet har avsedd verkan  
 att säkerhetsåtgärder existerar och fungerar tillfredsställande  

Resultatet kan ligga till grund för internrevision och rapportering till ledning och nämnd. 
Förvaltningens informationssäkerhetssamordnare ansvarar för uppföljningen, själv eller 
genom ett delegerat ansvar. 

Organisation och ansvar 

Beskrivning i enlighet med stadens riktlinje.  

Vård- och omsorgsnämnden  
Äger och ansvarar för informationen och för IT- och informationssäkerheten inom vård- och 
omsorgsförvaltningen samt att riktlinje och handlingsplan efterlevs i verksamheten.  

Förvaltningschef  
Ansvarar för att planera, samordna, genomföra, följa upp och utvärdera förvaltningens 
verksamhet, inklusive dess säkerhet. Fastställer förvaltningsspecifika instruktioner, rutiner, 
arbetsbeskrivningar och motsvarande styrdokument, avseende informationssäkerhet. Ansvarar 
för att risk- och sårbarhetsanalyser genomförs för förvaltningens informationsbehandlingar, 
antingen själv eller delegerat.  

Systemägare  
Ansvarar för att löpande förvalta och utveckla IT-system som används för att behandla 
information i verksamheten. Systemägare har ansvar för att fastställa vilka säkerhetskrav som 
informationen och systemen kräver.  



 

 7 av 9

 

Systemförvaltare  
Ansvarar för att löpande förvalta och utveckla IT-system som används för att behandla 
information i verksamheten, detta ska ske på ett strukturerat och systematiskt sätt enligt 
fastställd förvaltningsmodell. Systemförvaltare ska se till att säkerhetskraven verkställs i den 
tekniska miljön. Ansvarar för att i förvaltningsplanen planera in klassificering, 
riskanalysarbete och åtgärdsplaner, dessa ska revideras varje år.  

Chef  
Chef 3ansvarar för informationssäkerheten i verksamheten och dess processer och riskanalyser 
samt tillser att verksamheten har en kontinuitetsplan/riskhanteringsplan. Chef ska se till att 
medarbetare efterlever riktlinjer, har ett säkerhetsmedvetande och tillräcklig förståelse och 
kunskap för att en erforderlig informationssäkerhet i verksamheten kan uppnås.  

Medarbetare  
Medarbetare ska i eget arbete följa riktlinjer för informationssäkerhet samt eventuella 
verksamhetsspecifika regler. Varje medarbetare har även skyldighet att rapportera 
informationssäkerhetsrelaterade brister och incidenter.  

Informationssäkerhetssamordnare  
Ansvarar för att stötta förvaltningen med kunskap och råd om informationssäkerhet, vara 
förvaltningens kontaktpunkt för frågor och information som rör informationssäkerhet. 
Samordnaren ska stötta verksamheten inom informationsklassificering, riskbedömning, 
uppföljning, incidenter, kontinuitetsplaner osv.  

Säkerhetsgrupp  
Består av representanter från samtliga verksamheter inom förvaltningen och har i uppdrag att 
medverka i förvaltningens interna säkerhetsarbete. Dataskyddsombud eller 
informationssäkerhetssamordnare sammankallar gruppen samt vid behov andra roller.  

Externt informationssäkerhetsnätverk  
Centralt finns ett informationssäkerhetsnätverk som arbetar med frågor som gäller hela 
staden. Syftet med nätverket är att kunna dela information mellan varandra och hitta och 
diskutera gemensamma utmaningar.  

 
3 Berör alla chefer i verksamheten 
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Hantering av informationstillgångar 

Vård och omsorg hanterar stora mängder information som har ett högt skyddsvärde. Det är 
exempelvis anställningsuppgifter, yttre/inre skalskydd, personuppgifter inom hälso- och 
sjukvård, information om upphandlingar, risk- och sårbarhetsanalyser och annan känslig 
information. Viktiga informationstillgångar ska identifieras och klassificeras för att 
möjliggöra en lämplig skyddsnivå med utgångspunkt i att informationen finns tillgänglig när 
den behövs (tillgänglighet), att den är korrekt (riktighet) samt att obehöriga inte kan få 
tillgång till informationen (konfidentialitet).  

Hanteringen ska följa stadens riktlinjer gällande klassificering, risk- och sårbarhetsanalyser 
och informationssäkerhetsincidenter. Klassificering sker på alla informationstillgångar. 
Informationstillgångar kan vara ett IT-system, men kan också inkludera fysiska dokument. 

Driftsäkerhet  

För att upprätthålla säker och tillförlitlig tillgång till information, ska administration, drift och 
underhåll av system ske på ett strukturerat och systematiskt sätt enligt en fastställd modell för 
systemförvaltning via en förvaltningsplan per objekt. Förvaltningsplanen skall innehålla 
systemets hela livscykel: Anskaffande, implementering, förvaltning, utveckling och 
avveckling.  

Anskaffning och utveckling  

Informationssäkerhetskraven, vid upphandling, ny- och vidareutveckling av system, i egen 
regi eller i samverkan med samarbetspartner, ska analyseras och definieras utifrån en 
dokumenterad informationsklassificering och riskbedömning. Informationssäkerhetskrav och 
säkerhetsåtgärder ska återspegla värdet av den information som ska hanteras och den 
potentiella negativa påverkan på verksamheten som brist på tillräcklig säkerhet kan leda till. 
Identifiering av informationssäkerhetskrav ska integreras i samtliga ingåendeprocessers tidiga 
faser, då det kan leda till mer verkningsfulla och kostnadseffektiva lösningar. Initiativtagaren 
till ny upphandling eller införande av nytt system ansvarar för att för att 
informationsklassificering, riskanalys och en plan för åtgärder av systemet sker, dels genom 
att kontakta DSO och informationssäkerhetsamordnaren som är behjälpliga i processen.  

Leverantörsrelationer  

I enlighet med stadens riktlinje för informationssäkerhet får information med höga krav på 
konfidentialitet inte göras tillgänglig till leverantörer eller konsulter utan korrekta 
sekretessavtal. I de fall där leverantörer får ansvar att upprätthålla funktioner som påverkar 
informationens tillgänglighet och/eller riktighet måste avtal med leverantör reglera ansvar för 
implementering och förvaltning av säkerhetsfunktioner.  
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Informationssäkerhetsincidenter  

Vård och omsorg ska på ett strukturerat sätt proaktivt förebygga att 
informationssäkerhetsincidenter inträffar. Inträffade informationssäkerhetsincidenter ska 
hanteras effektivt för att minimera skadorna i verksamheten så långt som möjligt och när det 
behövs, med hjälp av kontinuitetsplaner. Informationssäkerhetsincidenter där 
anmälningsskyldighet finns enligt lag eller förordning ska anmälas till ansvarig myndighet 
(MSB) inom sex timmar efter att incidenten upptäcktes. 

Se stadens riktlinjer för incidenthantering som kommer att kompletteras med en 
förvaltningsspecifik anvisning. 

Kontinuitetsplanering  

Kontinuitetsplanering handlar om att minska förvaltningens sårbarhet och öka 
motståndskraften mot olika händelser som kan påverka verksamheten. Planen som tas fram av 
den berörda verksamheten ska kommuniceras och övas in så att verksamheten står sig väl 
förberedd inför ett avbrott. Stadens anvisning gällande kontinuitetsplanering skall användas.  

Uppföljning och efterlevnad  

Förvaltningen ska årligen granska verksamhetens systematiska arbete, 
informationsklassificeringar och handlingsplaner. Åtgärdade punkter ska dokumenteras och 
nya handlingsplaner upprättas om risker kvarstår.  

Uppföljningsarbetet kring informationssäkerhet sammanställs med det befintliga arbetet för 
dataskydd (GDPR) årligen i befintlig rapport Redovisning av vård och omsorgsnämndens 
dataskyddsarbete. Rapporten skickas till Nämnd och kommunfullmäktige i augusti varje år. 
Inför den årliga rapporteringen skall förvaltningen arbeta med att göra uppföljning på 
informationssäkerhetsarbetet i verksamheterna.  

Verksamheten ansvarar för återapportering av utförda åtgärder utifrån 
informationsklassificering, riskanalyser och åtgärdsplaner. Rapportering sker till 
informationssäkerhetssamordnaren.  

Informationssäkerhetssamordnaren bjuds in till förvaltningens ledningsgrupp för 
avrapportering vid minst två tillfällen per år, företrädesvis tillsammans med 
dataskyddsombudet. 

 


