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En metodik med utgångspunkt ifrån 

verksamhetens processer och arbetssätt 

• Identifiera och kartlägg processer för aktuellt verksamhetsområde 

• Identifiera informationen som hanteras i aktuella processer 

• Identifiera i vilka informationssystem som informationen hanteras 

• Identifiera vilka krav som finns på informationen 

• Klassa informationen 

• Tydliggöra vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas 
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Översikt 

Skydds-

åtgärder 

…. 
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Identifiera och avgränsa 

 

• Informationsklassningen omfattar  informationen som hanteras inom hälso- 

och sjukvårdsprocessen  

• Processkartläggningen tillsammans med informationskartläggningen 

beskriver informationslagret 
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    Gruppering av information  
Gruppera informationen för att underlätta klassningen.  
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      Gruppering av information  
Gruppera informationen för att underlätta klassningen.  
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Identifiera krav 

 Lagkrav 

 Andra externa krav 

 Interna krav 
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       Tydliggör giltiga lagkrav 

Urval av lagar som påverkar informationssäkerhetsområdet 

 Personuppgiftslag  

 Offentlighets- och sekretesslag  

 Hälso- och sjukvårdslag 

 Patientdatalag 

 Socialtjänstlagen 

 Säkerhetsskyddslagen  
 

 Arkivlag 

 Lag om kommunal redovisning 

 Lagen om skydd av företagshemligheter 

 Lag om upphovsrätt 

 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd bereds 

 Föreskrift om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser 

 Lag om skydd mot olyckor 

 Tryckfrihetsförordningen 

 Förvaltningslagen 

 Patientsäkerhetslag 

 Personuppgiftslag 

Grund-

säkerhetsnivå 

Förhöjd 

säkerhetsnivå 

Ställer krav som leder till 

kompletterande åtgärder 

Ställer krav som hanteras 

av grundläggande åtgärder 

(känsliga pu) 

(sekretess) 
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Giltiga lagkrav 
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                    Tydliggör andra giltiga externa krav 

 Undersök om det finns det styrande avtal, överenskommelser  eller andra styrande förutsättningar 

(såsom nationella eller regionala initiativ ) som har en direkt påverkan på informationshanteringen! 
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Giltiga externa krav 
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Tydliggör interna krav 

Baseras på konsekvenser för verksamhet vid informationsförluster 

Konsekvens-

nivå 

Kravnivå Exempel på hur verksamheten kan påverkas när informationen  

- sprids till obehöriga (Konfidentialitet) 

- ändras felaktigt (Riktighet)  

- inte finns tillhands (Tillgänglighet) 

Allvarlig skada 
Höga  säkerhetskrav på 

informationshanteringen 

Långa och allvarliga avbrott i verksamheten 

Processproblem måste hanteras med stöd av extern hjälp. Stora förseningar. 

Avgörande betydelse för verksamhetens trovärdighet 

Har stor ekonomisk påverkan 

Missnöjd nyttjare/brukare/kund överväger att lämna och övergå till konkurrent 

Nyttjare/brukare/kunder kan drabbas av allvarlig fysisk eller psykisk skada. I värsta fall dödsfall 

Stor påverkan på personal 

Medarbetare befaras att på lång sikt lämna företaget/bli sjukskriven/drabbas av allvarlig fysisk eller 

psykisk skada. Kan leda till dödsfall 

Skada 

Grundläggande 

säkerhetskrav på 

informationshanteringen 

Mindre avbrott i verksamheten, stör en del eller delar av bolagets verksamhet 

Processproblem kan hanteras av ordinarie personal eller med visst extern stöd. Vissa förseningar 

Kan påverka verksamhetens trovärdighet 

Missnöjd  nyttjare/brukare/kund får reducerat förtroende, men överväger ej att lämna 

Viss ekonomisk påverkan 

Viss personell påverkan 

Medarbetare påverkas negativt på kort sikt 

Ingen skada Inga krav 

Nivåindelningen baseras på stadens klassningsmodell 
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Samlad kravbild 
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Stadens beslutade klassningsmodell 

Konfidentialitet(K): Information åtkomlig endast  för behöriga  Riktighet(R): Information förändras kontrollerat  Tillgänglighet(T): Information åtkomlig vid behov 

 Tillämpliga lagar och andra giltiga styrdokument skall alltid uppfyllas och vägas in 
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Genomför klassningen 
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Koppling informationsklass – 

skyddsåtgärd  

 

 
Giltiga för nivå 2 

Utöver det som gäller för grundsäkerhetsnivå ska  specifika 

kompletterande åtgärder utformas och införas. 

• Råd - IT-säkerhetsåtgärder för information som 

klassats i nivå 2  

• … 

 

 

 

Giltiga för nivå1 och 2 

• Råd gällande hantering av information i Göteborgs 

Stad  

• Råd för hantering av skyddade personuppgifter  

• Råd - Förslag på lokala anvisningar/bestämmelser 

för informationshantering och IT-användning  

• Råd för säkerhet i molntjänster 

• Råd - Myndigheten i sociala medier 

• Råd till IT-användare 

• Råd – Användarutbildning 

• Råd – Generella IT-kontroller i 

kommungemensamma system  

• Råd - Uppföljning och analys av IT-incidenter  

• Råd - Säkerställande av program (appar) för smarta 

mobiler/surfplattor 

• … 

 

 

Giltiga för nivå 1 

• Riktlinjer för informationssäkerhet 

• Riktlinjer för tillämpningen av personuppgiftslagen 

• Regler gällande informationssäkerhetsansvar för 

chefer 

• Regler gällande driftsdokumentation för IT-baserade 

informationssystem  

• Regler för IT-användare  

• …. 

http://www.goteborg.se/
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