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Sammanfattning 
Femton krav har tagits fram för att möta de utmaningar som hantering av känsliga 
personuppgifter via mobila enheter ställer. Att arbeta mobilt innebär fler risker än att arbeta 
stationärt. Ett arbete med mobila enheter innebär att enheten ofta kommer att användas utanför 
arbetsplatsen, vilket gör enheten och informationen på enheten enklare att stjäla. Användande av 
mobila enheter kan också innebära risker som att skadlig programvara laddas ned till enheten 
eller att uppkoppling mot öppna nät som Sjunet sker osäkert. 


Kraven som har tagits fram är baserade på riktlinjer och rekommendationer från myndigheter som 
Socialstyrelsen och Datainspektionen, paragrafer från patientdatalagen, personuppgiftslagen och 
GDPR samt best-practice rekommendationer från ISO/IEC standarder 27001 och 27002 för 
informationssäkerhet. De krav som tagits fram kan inte hanteras enskilt utan alla bör hanteras och 
uppfyllas för att säkra en god informationssäkerhet.


Ett förslag till en utbildning har tagits fram för att utbilda användare i säker hantering av känsliga 
personuppgifter i mobila enheter via öppna nät. Att utbilda användarna i informationssäkerhet är 
viktigt för att bygga en informationssäkerhetskultur i organisationen. Att användarna utbildas i 
informationssäkerhet är också ett krav för att styrning och skydd av information sker på ett 
korrekt sätt i verksamheten. För att se till att utbildningen är väl underbyggd har åtta krav tagits 
fram. Dessa krav baseras på rekommendationer från sakkunniga inom informationssäkerhet, 
riktlinjer från Västra Götalandsregionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt 
best-practice rekommendationer från ISO/IEC Standard 270001.
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Femton krav för hantering av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Registrering och identifiering av mobila enheter

Säkerhetskopiering

Behörighetsstyrning

Begränsa åtkomst mobilt

Autentisering och identifiering av användare

Kryptering

Lagring

Utplåning

Tillträdeskontroll

Begränsningar och säkerhetsinställningar

Användning av mobil enhet

Stulen eller borttappad mobil enhet

Automatisk låsning

Logguppföljning och behandlingshistorik

Kontroll och avstämning

Åtta krav för utbildning av användare

  Utbildning ska utföras kontinuerligt

  Utbildning ska delvis styrkas av lagar och standarder

  Utbildning ska upplysa användare om vikten av säker hantering av personuppgifter

  Utbildningen ska ge användaren en tydlig uppfattning om vad som är tillåtet och inte

  Utbildningen ska upplysa användare om säkerhetsintrång och dess hantering

  Utbildningen måste anpassas till verksamhetens behov

  Utbildningen anpassas till den kunskap och kompetens som finns i olika delar av organisationen

  Utbildning ska omfatta all personal i organisationen



Då ett krav på utbildningen är att utbildningen ska ske kontinuerligt har nanoutbildning valts. 
Nanoutbildning är mindre lektioner på 2-5 minuter som användare kan göra när de har tid. 

Baserat på kraven för införandet av mobila enheter och utbildningskraven har sex stycken 
kategorier med utbildningsunderlag för nanoutbildningen tagits fram. Varje kategori innehåller 
information som skall ingå i en utbildning för användarna. Dessa sex kategorier skulle kunna 
representera sex olika nanoutbildningar som användarna kan genomföra. De sex kategorierna 
som har tagits fram är Behandling av känslig information, Lösenord, Användarkonto, Användning, 
Hantering av enhet och Vad säger lagen?. 







Genom att uppfylla de femton krav som har tagits fram för säker hantering av känsliga 
personuppgifter i mobila enheter och utbilda användarna i de sex olika kategorier som har 
föreslagits i nanoutbildningen kan en stabil grund för informationssäkerhet läggas. 
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Inledning 
Syftet med denna rapport är att utreda säker hantering av känsliga personuppgifter i öppna nät 
via mobila enheter som exempelvis mobiltelefon eller surfplatta. Att arbeta mobilt medför fler 
risker än att arbeta stationärt då enheterna i större utsträckning används utanför arbetsplatsen 
samt kopplas upp mot öppna nät. Rapporten behandlar användning av mobila enheter för 
hantering av känsliga personuppgifter, exempelvis journalanteckningar, i Västra 
Götalandsregionen. På uppdrag av GITS har krav för användning och hantering av mobila 
arbetssätt tillsammans med ett förslag till en utbildning av användare och krav på utbildningen 
tagits fram. Rapporten är uppdelad i tre huvudsakliga avsnitt. Det första avsnittet behandlar 
definitioner, lagtexter, myndigheter och föreskrifter relaterade till mobila arbetssätt. Det andra 
avsnittet behandlar krav relaterade till mobila arbetssätt som baseras på de myndigheter, lagtexter 
och föreskrifter som tas upp i föregående avsnitt. Det tredje avsnittet presenterar en utbildning för 
användare som innefattar utbildningskrav samt underlag för en utbildning. Rapporten avslutas 
sedan med en summering av resultatet. 


Tack!

Vi vill rikta ett extra tack till Monika Göransson, säkerhetsstrateg hos Västra Götalandsregionen, 
och Rose-Marie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, för 
att de ställt upp med tid och kunskap som hjälpte oss framåt i projektet.
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Definitioner 

I arbetet med mobila arbetssätt kan tre huvudsakliga begrepp identifieras. Dessa begrepp är 
öppna nät, mobila enheter samt känsliga personuppgifter. I de tre rubrikerna nedan definieras 
dessa tre begrepp. 


Öppna nät 

Det finns olika definitioner för vad ett öppet nätverk är och definitionen kan variera från en 
organisation till en annan. Internet är ett exempel på något som kan ses som ett öppet nätverk, 
vilket är något som miljontals människor använder varje dag. Även ett trådlöst nätverk som du kan 
koppla upp dig till utan att behöva logga in är ett exempel på ett öppet nätverk. Det nätverk som 
används inom vård och omsorg i Västra Götalandsregionen idag, Sjunet, klassas också som ett 
öppet nätverk trots att det är mer avgränsat. Sjunet har fått klassningen öppet då det är många 
aktörer som opererar inom nätverket. Att ett nätverk klassas som öppet innebär att det krävs fler 
säkerhetsåtgärder och krypteringsfunktioner då informationssäkerheten inte kan garanteras på 
samma sätt som i ett stängt nätverk. Att Sjunet klassas som ett öppet nätverk gör att det ställs 
mer krav på nätverkets säkerhet och hur informationen i nätverket hanteras och används.


Mobila enheter 

Mobila enheter syftar till teknisk utrustning som är oberoende av geografisk plats som 
mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. Som arbetsutrustning används mobila enheter ofta 
utanför arbetsgivarens lokaler och kommunicerar över öppna nät. Mobila enheters flexibla 
användning ger snabbare informationsaccess men kan även öka risken för spridning av 
sekretessbelagda uppgifter. Dels kan enhetens stöldbegärlighet vara en riskfaktor, och dels kan 
användningen av tilläggsapplikationer medföra oavsiktlig spridning av sekretessbelagda uppgifter.


Känsliga personuppgifter 

Känsliga uppgifter är enligt GDPR uppgifter som innehåller uppgifter om en persons ras eller 
etniska ursprung (1), politiska åsikter (2), religiösa eller filosofiska övertygelse (3), medlemskap i 
fackförening (4), hälsa (5), sexualliv eller sexuell läggning (6), genetiska uppgifter (7) samt 
biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person (8). 
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Lagtexter, myndigheter och föreskrifter

Hur organisationer får arbeta mobilt över öppna nät regleras av såväl lagtexter som myndigheter 
och föreskrifter. Nedan presenteras de huvudsakliga lagtexterna, myndigheterna och 
föreskrifterna som reglerar hantering av känsliga personuppgifter via mobila enheter i öppna nät. 


Datainspektionen 

Datainspektionen är en myndighet som syftar till att skydda personers integritet i IT-samhället 
genom att se till att lagar som personuppgiftslagen och patientdatalagen efterföljs. För 
användning av mobila enheter betonar Datainspektionen de risker enheterna medför då de kan 
kommunicera över öppna nätverk samt användas av användare utanför arbetsplatsen. 
Kommunikation över öppna nätverk och användning utanför arbetsplatsen medför risker som inte 
uppstår med stationära enheter som används och opererar på arbetsplatsen. De tekniska 
aspekter som datainspektionen menar är viktiga för hantering av mobila enheter handlar 
framförallt om att ha konkreta säkerhetsåtgärder och omfattande kunskap om de mobila enheter 
som används. De organisatoriska aspekterna som är viktiga är att det finns en kontinuerlig 
utbildning av användare samt en förståelse för de risker som användning av mobila enheter 
medför. Att inte ta hänsyn till dessa aspekter menar Datainspektionen kan leda till att personers 
integritet hotas samt att personuppgifter riskerar att spridas.


Patientdatalagen 

Patientdatalagen har som syfte att förbättra patientdiagnostisering och behandling på ett säkrare 
och mer effektivt sätt genom en samlad journalföring.  Det innebär att flera vårdgivare och kan ge 
och få direktåtkomst till varandras journalhandlingar för att få en samlad bild av patientens 
vårddokumentation, där även patienten själv har möjlighet att få åtkomst till sin journal. Åtkomsten 
ges ofta via internet och mobila enheter som bärbara datorer eller surfplattor, vilket ökar risken för 
att obehöriga får åtkomst till sekretessbelagda uppgifter.  För att motverka spridning av 
sekretessbelagda uppgifter ställer patientdatalagen höga krav på behörighetstilldelning och 
åtkomstkontroll. Det är därför endast vårdgivare med en aktuell patientrelation som får ta del av 
journalhandlingar. Patienten har även rätt att avgöra vilka uppgifter som finns i journalen, samt 
vilka vårdenheter som får åtkomst till journalen.  


Personuppgiftslagen (PUL) 
Personuppgiftslagen, PUL, är en svensk lag som reglerar behandling av personuppgifter. Lagen är 
Sveriges implementering av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Till skillnad från GDPR reglerar 
PUL endast behandling av personuppgifter, inte lagring.


General Data Protection Regulation (GDPR) 

General Data Protection Regulation, GDPR, gäller i alla EUs länder från och med den 25 maj 2018 
och är en lag som i Sverige ersätter PUL. Lagen går ut på att skydda människors personliga 
integritet och se till att den inte kränks vid hantering av personuppgifter.  GDPR sätter hårdare 
krav på hanteringen av personuppgifter och organisationer som bryter mot den riskerar vite på 
upp till 4% av organisationens globala omsättning. Efter införandet av GDPR är verksamheter 
dessutom skyldiga att informera alla berörda personer och anmäla till Datainspektionen vid ett 
dataintrång. Varken PUL eller GDPR har några särskilda riktlinjer för mobila enheter.
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Network and Information Security (NIS-direktivet)  

Network and Information Security, NIS-direktivet, är ett direktiv som kommer ifrån EU och ska 
införas i maj 2018, eftersom det är ett direktiv anpassar varje land NIS till sin egen lagstiftning. 
Syftet med NIS-direktivet är att uppnå en hög säkerhetsnivå i nätverk och informationssystem för 
att förbättra den inre marknadens funktion. Skillnaden mellan GDPR och NIS är att GDPR skyddar 
personuppgifter och NIS-direktivet finns för att höja skyddet för infrastruktur. NIS pekar ut sju 
olika sektorer varav hälso- och sjukvård är en av dem, inspektionen för vård och omsorg är en s.k. 
tillsynsmyndighet och ska kontrollera säkerheten och uppmärksamma eventuella IT-incidenter.


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  

Socialstyrelsen är en en statlig förvaltningsmyndighet för hälsa- och sjukvård som står under 
Socialdepartementet. Myndigheten tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap i form 
av föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till personal, ansvariga och beslutsfattare. En av 
dessa föreskrifter är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och 
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Normerna som tas upp i föreskriften är 
relevanta för behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter.
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Krav 
För användning av mobila enheter i öppna nät inom Västra Götalandsregionen har femton krav 
tagits fram. Kraven har tagits fram med hänsyn till rådande standarder, lagtexter samt 
rekommendationer. Kraven kan inte hanteras enskilt utan alla bör hanteras och uppfyllas för att 
säkra en god informationssäkerhet.


Tillvägagångssätt

För sammanställning av krav användes i första hand Datainspektionens checklista för mobila 
enheter samt ISO/IEC (International Organization for Standardization/International Electrotechnical 
Commission) standarden 27002 för informationssäkerhet. Datainspektionens checklista för mobila 
enheter beskriver vad organisationer och verksamheter bör göra för att försäkra sig om att 
känsliga personuppgifter som behandlas i mobila enheter och öppna nät inte riskerar att 
komprometteras. Checklistan baseras på PUL och andra svenska lagtexter. ISOs standard 27002 
för informationssäkerhet är internationella best-practice rekommendationer för hantering av 
informationssäkerhet i organisationer. Standarden behandlar under rubriken mobila enheter vad 
regler för användande av mobila enheter i en organisation eller verksamhet bör innefatta.  


Datainspektionens checklista och ISO/IEC standard 27002 valdes som utgångspunkt efter 
rekommendationer från sakkunniga inom informationssäkerhet samt efter genomgång av material 
från SKL (Sveriges kommuner och landsting). För att få juridisk tyngd i kraven analyserades 
därefter hur respektive krav kunde relateras till paragrafer från patientdatalagen, 
personuppgiftslagen, GDPR samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Slutligen kopplades 
de framtagna kraven samman med Västra Götalandsregionens riktlinjer för informationssäkerhet.


Förtydligande av förkortningar

HSLFS-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso- och sjukvården

PUL Personuppgiftslagen

GDPR General Data Protection Regulation 

PDL Patientdatalagen
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Registrering och identifiering av enheter


Säkerhetskopiering


Beskrivning: Alla mobila enheter ska registreras.


Konsekvens annars: Om mobila enheter ej registreras har ansvarig ingen överblick över

vilka mobila enheter som finns i verksamheten. Att inte ha ett register över alla 
mobila enheter riskerar att leda till att enheter som försvunnit/inte lämnas 
tillbaka inte uppmärksammas. Sådana enheter riskerar att sprida vidare 
känsliga personuppgifter. För att kunna ha ett tydligt behörighetssystem och 
tillräcklig tillträdeskontroll så är registrering nödvändig. Om inte enheterna går 
att identifiera är det inte heller möjligt att få en överblick över hur många 
enheter som finns. Även arbetet då enheter går sönder, tappas bort eller stjäls 
försvåras. 


Berörda paragrafer: HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 19 §. 

HSLFS-FS 2016:40 6 kap. 1 §.

PUL 31 §. 
PUL 9 §. 

Beskrivning: Det ska finnas möjlighet till säkerhetskopiering samt tydliga riktlinjer för hur 
länge säkerhetskopior får lagras. 


Konsekvens annars: Om säkerhetskopiering inte genomförs finns det risk för att känsliga 
personuppgifter förloras eller förstörs om den mobila enheten exempelvis får 
slut på batteri, går sönder, försvinner eller blir stulen.  

Berörda paragrafer: HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 12 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 13 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 19 §.

PUL 9 § i. 

GDPR 32.1.c. 

GDPR 5.1.f. 
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Behörighetsstyrning


Behörighetsstyrning (begränsa åtkomst mobilt)


Beskrivning: Det ska finnas tydlig uppdelning av behörigheter och åtkomst samt tydliga 
rutiner för tilldelning och kontroll av behörigheter. Behörigheter och åtkomst till 
känsliga personuppgifter ska enbart ges till personal som är i behov av 
uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. 


Konsekvens annars: Om behörigheter inte är tydliga i organisationen finns det en risk för 

att användare utan behörighet får åtkomst till känsliga personuppgifter. Att 
kontinuerligt kontrollera behörigheter är nödvändigt för att undvika att 
användare som inte längre ska ha tillgång till känsliga personuppgifter har kvar 
sin behörighet. Om det inte finns tydliga och konkreta rutiner för hur 
behörigheter ska utdelas riskerar behörigheter att komma till användare som 
inte borde ha åtkomst. Känsliga personuppgifter riskerar att läsas och 
behandlas av användare utan behörighet om det inte säkerställs att en 
användare som vill ha tillgång till personuppgifter behöver dem för sitt arbete. 


Berörda paragrafer: PDL 4 kap. 1, 2, 3 §. 

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 2 §.

PUL 9 §.

PUL 31 §. 

GDPR 5.1.b.

GDPR 25.2.


Kommentar: Liknande krav omnämns i RS-riktlinjer för informationssäkerhet i Västra 
Götalandsregionen samt VGR-riktlinje för åtkomst till information.

Beskrivning: Känsliga personuppgifter ska enbart vara tillgängliga mobilt när det verkligen 
behövs.


Konsekvens annars: Om det inte finns riktlinjer och rutiner för när känsliga personuppgifter ska vara 
tillgängliga mobilt finns det en risk för att känsliga personuppgifter lagras på 
en mobil enhet felaktigt. 


Berörda paragrafer: PDL 4 kap. 1 §.

PUL 31 §.

PUL 9 §.

GDPR 5.1.a.

GDPR 5.1.b.

GDPR 5.1.c.

GDPR 4.1.e.

GDPR 25.2.
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Autentisering och identifiering av användare


Kryptering


Beskrivning: Inloggning med stark autentisering krävs vid överföring av känsliga 
personuppgifter över öppna nät. Vid överföring av känsliga personuppgifter 
över öppna nät krävs det att mottagarens identitet säkerställs med hjälp av 
stark autentisering. Stark autentisering kan säkras genom e-legitimation, 
engångslösenord, tvåfaktorsautentisering, aktiva behörighetskort.


Konsekvens annars: Om inte tillräckligt stark autentisering finns när känsliga personuppgifter görs 
tillgängliga över öppna nät finns det en risk för att obehöriga får tillträde till 
uppgifterna. Om inte mottagarens identitet kan säkerställas kan avsändaren 
inte heller garantera att mottagaren har korrekt behörighet för att få se och/
eller behandla uppgifterna som skickas. 


Berörda paragrafer: HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 2 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 15 §.

PUL 31 §. 

Kommentar: Liknande krav omnämns i RS-riktlinjer för informationssäkerhet i Västra 
Götalandsregionen samt VGR-riktlinje för åtkomst till information. 

Beskrivning: Känsliga personuppgifter som lagras på en mobil enhet, överförs eller kan 
göras åtkomliga i öppna nät ska skyddas genom kryptering. För krypteringen 
krävs det att krypteringsnycklarna är tillräckligt starka och att nycklarna 
handhas på ett säkert sätt. Vid uppkoppling mot öppna nät som Sjunet eller 
Internet ska anslutningen skyddas för att förhindra obehörig trafik. 


Konsekvens annars: Om kryptering inte sker riskerar känsliga personuppgifter att läsas och/eller 
förvanskas i samband med överföringen. Om anslutningen inte skyddas finns 
det en risk för obehörig trafik. Om krypteringsnycklarna inte är tillräckligt starka 
finns det en risk för att dessa kan knäckas och att obehöriga kan få tillgång till 
de känsliga personuppgifterna.


Berörda paragrafer: HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 2 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 15 §.

PUL 31 §. 
GDPR 5.1.f. 
GDPR 32.1.a. 

Kommentar: Liknande krav omnämns i VGR-riktlinje för åtkomst till information.
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Lagring


Utplåning


Beskrivning: När användare inte längre är i behov av känsliga personuppgifter som lagras i 
en mobil enhet ska de raderas från enheten. Rutiner för radering och 
avidentifiering ska införas. 


Konsekvens annars: Om det inte kontinuerligt kontrolleras att känsliga personuppgifter inte  
lagras på ställen där det inte ska vara finns det risk för integritetskränkning. 
Om känsliga personuppgifter inte raderas när de inte längre används finns det 
risk för att uppgifter olovligt lagras kvar i enheter.  

Berörda paragrafer: PUL 31 §. 
PUL 9 §. 
GDPR 5.1.a. 

GDPR 5.1.e.

GDPR 25.2. 

Beskrivning: När mobila enheter som innehåller känsliga personuppgifter inte längre ska 
användas för sitt ändamål ska enheterna förstöras eller raderas på ett sådant 
sätt att uppgifterna inte kan återskapas. Det ska också finnas rutiner för att 
radera inaktuella användarkonton. 


Konsekvens annars: Det finns risk att obehöriga får tillgång till känsliga personuppgifter genom 
avverkade mobila enheter om de inte raderas eller förstörs på rätt sätt. Om 
inaktuella användarkonton inte tas bort kontinuerligt finns det risk för att 
användare som inte längre jobbar kvar/har behörighet har tillgång till känsliga 
personuppgifter via de mobila enheterna. 


Berörda paragrafer: PDL 4 kap. 3 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 2 §.

HSLFS-FS 2016.40 3 kap. 20 §.

PUL 31 §. 

Kommentar: Liknande krav omnämns i RS-riktlinjer för informationssäkerhet i Västra 
Götalandsregionen samt VGR-riktlinje för åtkomst till information. 
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Tillträdeskontroll


Begränsningar och säkerhetsinställningar


Beskrivning: Tillträdeskontroll till de mobila enheterna krävs för att säkerställa att enbart 
behörig personal har tillgång till dem. Tillträdeskontroll kan vara krav på 
autentisering för att komma in i den lokal där de mobila enheterna lagras. 
Mobila enheter som innehåller känsliga personuppgifter ska vara fysiskt låsta 
eller säkrade med särskild låsanordning. 


Konsekvens annars: Finns risker för att obehörig personal/obehöriga användare får tillgång till de 
mobila enheterna och därigenom också känsliga personuppgifter som lagras 
på enheterna. 


Berörda paragrafer: HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 2 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 19 §.

PUL 31 §. 

Kommentar: Liknande krav omnämns i RS-riktlinjer för informationssäkerhet i Västra 
Götalandsregionen samt VGR-riktlinje för fysisk säkerhet.  

Beskrivning: Det ska finnas begränsningar för vilka applikationer som kan laddas ned till de 
mobila enheterna. Användarna ska inte kunna ladda ner egna applikationer 
eller göra individuella förändringar. Det ska centralt gå att styra 
säkerhetsinställningar samt vilka program som går att ladda ned till den mobila 
enheten. De mobila enheterna ska också vara uppdaterade till den senaste 
programversionen för enheten. 


Konsekvens annars: Om inga begränsningar för program finns på den mobila enheten finns det 
risker för att programvara som kan skada den mobila enheten eller äventyra de 
uppgifter som lagras i enheten laddas ned. Det finns också risk för att känsliga 
personuppgifter lagras av applikationer som användaran laddat ned. Om varje 
mobila enhet har olika mjukvaruinställningar och programversioner kan det 
uppstå förvirring hos användarna. Om användare individuellt kan ändra 
inställningar i enheten finns det risker för att centrala säkerhetsåtgärder tas 
bort och att känsliga personuppgifter blir tillgänglig för obehöriga. 


Berörda paragrafer: PDL 4 kap. 3 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 2 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 19 §.

PUL 31 §.

PUL 9 §.

GDPR 32.4.

GDPR 32.1.d.

GDPR 32.1.b.

Kommentar: Liknande krav omnämns i VGR-riktlinje för åtkomst till information. 
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Användning av mobil enhet


Användning av mobil enhet (stulen eller borttappad)


Beskrivning: Användare ska vara vaksamma vid användning av mobil enhet på offentliga 
platser, i mötesrum och andra oskyddade områden. Mobila enheter 
innehållande känsliga personuppgifter ska inte lämnas utan uppsikt.


Konsekvens annars: Riskerar att obehöriga får tillgång till känsliga personuppgifter genom att läsa 
innehållet i den mobila enheten, alternativt stjäla den. 


Berörda paragrafer: HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 19 §.

HSLFS-FS 2016:40 6 kap. 1 §.

PUL 31 §.

GDPR 5.1.a.

GDPR 5.1.f.

Beskrivning: Det ska vara möjligt att distanaspärra en mobil enhet som stulits eller tappats 
bort samt vara möjligt att distansradera information på enheten. Mobila 
enheter ska även stöldmärkas och åtgärder ska tas för att mobila enheter ska 
vara fysiskt skyddade när de lämnas obevakade i exempelvis bil, hotellrum 
eller liknande. Tydliga rutiner för stölder och borttappande av mobila enheter 
ska upprättas.

 

Konsekvens annars: Om en mobil enhet blir stulen eller tappas bort kommer känsliga 
personuppgifter som lagras på enheten vara tillgänglig för vem som än hittar 
dem om inte distansradering, inaktivering eller spärrning är möjlig. Rutinerna 
vid stöld eller borttappad enhet försvåras ytterligare om stöldmärkning på 
produkten inte finns. Utan ett fysiskt skydd mot stöld löper dessutom de 
mobila enheterna större risk för att stjälas. Om inga rutiner finns för stölder 
eller borttappande av enheter finns det risk för att obehöriga får tillgång till 
känsliga personuppgifter innan ansvarig hinner agera.  

Berörda paragrafer: HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 2 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 19 §.

HSLFS-FS 2016:40 6 kap. 1 §.

PUL 31 §. 
PUL 9 §. 
GDPR 5.1.a. 
GDPR 5.1.f. 
GDPR 32.1.b. 
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Automatisk låsning


Logguppföljning och behandlingshistorik


Beskrivning: Efter en viss tids inaktivitet ska den mobila enheten låsas automatiskt. 
Alternativt ska en skärmsläckare med lösenord användas om utloggning eller 
låsning inte automatiskt sker när enheten lämnas obemannad. 

Konsekvens annars: Om ingen automatisk mekanism för låsning eller utloggning finns riskerar 
obehöriga att få tillgång till känsliga personuppgifter som lagras på den mobila 
enheten.


Berörda paragrafer: HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 2 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 19 §.

HSLFS-FS 2016:40 6 kap. 1 §.

PUL 31 §.

GDPR 5.1.f.

GDPR 25.2.

Beskrivning: För att kunna kontrollera vilka som har haft åtkomst till känsliga 
personuppgifter via mobila enheter är det viktigt att enheten kan generera 
loggar över vilka som har haft tillgång till uppgifterna som lagras på enheten. 
Att generera loggar blir extra viktigt inom VGR då de mobila enheterna inte 
alltid är personliga. För att loggar och behandlingshistorik ska kunna användas 
krävs det att (1) informationen är tillräcklig för att kunna utreda felaktig eller 
obehörig användning av känsliga uppgifter, (2) användare informeras om att 
deras arbete loggas och kontrolleras regelbundet, (3) informationen i loggarna 
följs upp och skyddas mot otillåtna ändringar samt endast sparas en viss tid. 


Konsekvens annars: Om det inte kontrolleras vilka användare som har haft tillgång till vilken typ av 
uppgifter finns det en risk för att obehöriga får tillgång till känsliga 
personuppgifter utan att det upptäcks. Utan loggar finns det inte heller något 
underlag för att utreda ev. incidenter. 


Berörda paragrafer: PDL 4 kap. 3 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 2 §.

PUL 31 §.

GDPR 25.2.

Kommentar: Liknande krav tas upp i VGR-riktlinje för åtkomst till information. 
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Kontroll och avstämning

Beskrivning: Regelbundna kontroller ska genomföras för att kontrollera att riktlinjer och 

regler för användande av mobila enheter samt hantering av känsliga uppgifter 
efterföljs. Det ska finnas rutiner för rapportering samt uppföljning av ev. 
säkerhetsincidenter.


Konsekvens annars: Det finns risk för att incidenter som inträffar inte rapporteras och möjligheten 
för ansvarig att utreda ev. incidenter försvåras alternativt försvinner. Om inte 
tydliga rutiner för rapportering och uppföljning finns riskerar användare och/
eller ansvariga att inkorrekt eller inte alls rapportera/uppfölja incidenter. 


Berörda paragrafer: PDL 4 kap. 3 §.

HSLFS-FS 2016:40 3 kap. 2 §.

PUL 31 §.

GDPR 5.1.a.

GDPR 5.1.f.

GDPR 32.1.d.

GDPR 33.

Kommentar: Liknande krav tas upp i RS-riktlinjer för informationssäkerhet i Västra 
Götalandsregionen.
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Utbildning 
För utbildning inom informationssäkerhet och säker hantering av känsliga personuppgifter i öppna 
nät har åtta krav tagits fram med hänsyn till rådande standarder, författningar, riktlinjer och 
allmänna råd. Utbildningskraven grundar sig även i kraven för användning av mobila enheter i 
öppna nät inom Västra Götalandsregionen. Utbildningskraven har som syfte att utgöra en grund 
för en nanoutbildning med fem huvudsakliga utbildningsområden; personuppgifter, lösenord, 
användarkonto, användning och hantering av enhet.


Vikten av utbildning inom informationssäkerhet

Informationssäkerhet rör styrningen och skyddandet av informations riktighet, tillgänglighet och 
konfidentialitet. För att styrning och skydd av information ska ske på ett korrekt sätt krävs att alla 
organisationsmedlemmar som har tillgång till informationen har kunskap och förståelse för 
behoven av säker informationshantering. Genom kontinuerliga utbildningar kan motivation, 
förståelse och delaktighet skapas kring frågor om varför informationssäkerhetsarbete bedrivs. 
Utbildningar kan även upplysa organisationsmedlemmar om relevanta regler och lagar inom 
området, och vilka konsekvenserna kan bli om regler och lagar inte efterföljs. 


Utbildningskrav

Sammanställningen av utbildningskrav har sitt främsta underlag i Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps författningssamling (MSBFS 2016:1), ISO/IEC standarden 27001, Västra 
Götalandsregionens RS-riktlinjer för informationssäkerhet kapitel 5 och Datainspektionens 
checklista för mobila enheter. Även material från intervju med sakkunniga inom 
informationssäkerhet har använts för att ta fram utbildningskraven. MSBFS 2016:1 behandlar 
under § 8 krav på myndigheternas informationssäkerhetsarbete. Rapporten ger även allmänna råd 
för hur myndigheter ska uppnå informationssäkerhetskrav. ISO/IEC standarden 27001 
tillhandahåller krav för ledningssystem för informationssäkerhet och behandlar under punk 6.2 
Informationssäkerhetsmål och planering för att uppnå dem. Datainspektionens checklista för 
mobila enheter nämner utbildning av anställda som den näst högst prioriterade punkten vid 
behandling av känsliga personuppgifter och ger exempel på skriftliga instruktioner till anställda. 
Utbildningskraven har även sin grund i kraven för användning av mobila enheter i öppna nät inom 
VGR, som i sin tur relaterar till paragrafer från patientdatalagen, personuppgiftslagen, GDPR och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter 
i hälso- och sjukvården. Urvalet av källor gjordes dels efter rekommendationer från sakkunniga 
inom informationssäkerhet och dels efter självständiga efterforskningar kring utbildning för 
hantering av känsliga personuppgifter.


Utbildning ska utföras kontinuerligt 

Användarna bör ha kännedom om risker och hot vid hantering av känsliga personuppgifter, utbildning bör 
därför ske kontinuerligt under hela anställningstiden. En regelbunden utbildningsplan är även viktigt för att 
försäkra att alla berörda organisationsmedlemmars kunskap kring informationssäkerhet är aktuell, ett 
ansvar som ytterst ligger på cheferna. Kravet på aktuell information ökar även i takt med teknikens 
utvecklingshastighet.
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Utbildningen ska delvis styrkas av lagar och standarder

Genom att koppla utbildningen till de lagar och standarder som berör informationssäkerhet förstärks dess 
budskap. Det blir lättare för organisationsmedlemmar att hantera de mobila enheterna korrekt då 
riktlinjerna får en större tyngd och betydelse när de har sin grund i lagar och förordningar. 

Utbildning ska upplysa användare om vikten av säker hantering av personuppgifter

För att organisationsmedlemmar ska känna sig motiverade att följa de riktlinjer som finns för hantering av 
känsliga personuppgifter måste de förstå vikten av att uppgifterna inte läcker ut till obehöriga. 
Utbildningen bör därför tydligt svara på frågorna ”Varför bör arbetet göras?” och ”Vad kan 
konsekvenserna av otillåten hantering bli?”. En organisation med god säkerhetskultur har större chanser 
att skydda känsliga personuppgifter. 

Utbildningen ska ge användaren en tydlig uppfattning om vad som är tillåtet och inte 

För att hjälpa personalen i sin hantering av känsliga personuppgifter bör utbildningen tydligt klargöra hur 
användning av mobila enheter ska ske. Skriftliga instruktioner för hur användning ska ske bör tas fram 
och innehålla information som exempelvis hantering av personuppgifter, tillåten nedladdning på mobil 
enhet och konsekvenser av otillåten användning.

Utbildningen ska upplysa användare om säkerhetsintrång och dess hantering

Alla organisationsmedlemmar bör ha en grundläggande kunskap om risken för säkerhetsintrång och hur 
dess konsekvenser kan se ut. Det är av stor vikt att organisationsmedlemmar är medvetna om hur den 
mobila enheten ska hanteras vid ett säkerhetintrång för att undvika att känsliga personuppgifter läcker ut. 
En organisationsomspännande kunskap om säkerhetsintrång kan öka förmågan att upptäcka 
säkerhetsintrång vid ett tidigare stadie och på så sätt utgöra ett bättre skyddande av känsliga 
personuppgifter.

Utbildningen måste anpassas till verksamhetens behov

Då utbildningsresurser är begränsade i organisationer, både ekonomiskt och tidsmässigt, är det mycket 
viktigt att utbildningen behandlar information som rör verksamhetens behov. Information som inte rör 
organisationens verksamhet bör undvikas då informationsöverflödet dels kan skapa förvirring hos 
organisationsmedlemmar, och dels vara en ekonomisk förlust.

Utbildningen anpassas till den kunskap och kompetens som finns i olika delar av organisationen

Utbildningen bör anpassas efter den information och kunskap som den anställde behöver för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Kunskapen uppnås genom dels en grundläggande och 
organisationsomspännande informationssäkerhetsutbildning, och dels genom spetsutbildning för 
organisationsmedlemmar med större informationssäkerhetsansvar. 

Utbildning skall omfatta all personal i organisationen 

Alla organisationsmedlemmar skall vara medvetna om och ha förståelse för behovet av 
informationssäkerhet. För att känsliga personuppgifter ska förbli skyddade inom en organisation krävs att 
alla berörda organisationsmedlemmar arbetar efter samma riktlinjer, vilket är helt beroende av en 
organisationsomspännande utbildningsplan. Det är verksamhetens ansvar att alla 
organisationsmedlemmar har god kunskap kring informationssäkerhet och dess hantering.
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Nanoutbildning

Nanoutbildning är en form av utbildning som går ut på att användare utbildas i korta intervaller 
regelbundet. Konceptet gör att användare kontinuerligt skapar en varaktig kunskapseffekt istället 
för att utbildas vid ett tillfälle. I och med att informationssäkerhet är ett ämne som ständigt är 
under utveckling är den kontinuerliga utbildning som nanoutbildning ger ett bra sätt att utbilda 
användare på. Nanoutbildning är dessutom ett effektivt sätt att utbilda användarna på då de 
ständigt blir påminda om åtgärder som behöver vidtas för att uppehålla informationssäkerheten. 
Det är också ett sätt att göra användarna medvetna om hur viktigt det är att ta säkerhetsåtgärder 
på största allvar.

 
Junglemap är ett företag som erbjuder nanoutbildningskurser i informationssäkerhet. Företaget 
har fått mycket positiv feedback av sina kunder för deras upplägg. Upplägget går ut på att 
personalen får mail eller sms med 2-5 minuters lektioner, vilket gör att användarna själva kan 
planera sin tid och när de vill genomföra en utbildning. Det är ett liknande upplägg som det 
kommande avsnittet Informationsunderlag baseras på. 
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Informationsunderlag

Baserat på kraven för införandet av mobila enheter och utbildningskraven har sex stycken 
kategorier med utbildningsunderlag tagits fram. Varje kategori innehåller information som skall 
ingå i en utbildning för användarna. Dessa sex kategorier skulle kunna representera sex olika 
nanoutbildningar som användarna kan genomföra.  


Behandling av känslig information 

Kategorin kan relateras till kraven Behörighetsstyrning och Behörighetsstyrning (begränsa åtkomst 
mobilt). Om användarna inte är informerade om vad känsliga personuppgifter är eller hur de skall 
hanteras finns en risk att de, omedvetet, delas med obehöriga.


Lösenord 

Kategorin kan relateras till kravet Autentisering och identifiering av användare. Om användaren 
inte utbildas i säker lösenordshantering finns det en risk för att användaren inte använder ett 
säkert lösenord alternativt skriver upp sitt lösenord i närheten av enheten, vilket kan medföra att 
obehöriga gör intrång på enheten och får tillgång till känsliga personuppgifter. 
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Kategorin lär användaren..


..vad känsliga personuppgifter är.


..hur känsliga personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.


..att inte dela med sig av känsliga personuppgifter utan att vara säker på att      

mottagaren är behörig.


Kategorin lär användaren..


..vad ett säkert lösenord är.


..hur ofta byte av lösenord bör ske. 


..att lösenord inte får skrivas upp.




Användarkonto 

Kategorin kan relateras till kravet Tillträdeskontroll. Om användaren inte utbildas i säker hantering 
av användarkonto finns det en risk för att ett användarkonto delas användare emellan, vilket gör 
att känsliga personuppgifter riskerar att tillfalla användare utan behörighet. Det finns också risk för 
att en användare inte loggar ut från sin arbetsstation, vilket kan göra den tillgäng för obehöriga. 


Användning

Kategorin kan relateras till kraven Lagring, Utplåning samt Begränsningar och 
säkerhetsinställningar. Om användaren inte utbildas i säker användning finns det en risk för att 
användaren installerar skadlig programvara på enheterna. Utan utbildning finns det även risk för 
att det saknas eller ligger kval gammal information på enheter om installation eller avveckling inte 
sköts korrekt. Om gammal information ligger kvar på enheter kan obehöriga få tillgång till känsliga 
personuppgifter alternativt att användare inte får tillgång till den information de behöver för att 
kunna genomföra sina arbetsuppgifter. 
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Kategorin lär användaren..


..att användarkonton är personliga.


..att användarkonton aldrig får lämnas ut eller delas med någon annan.


..att logga ut från använd arbetsstation. 


Kategorin lär användaren..


..hur enheten får hanteras utanför arbetsplatsen.


..att inte ha bildskärmen vänd så att obehöriga kan läsa informationen på enheten.


..att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder när enheten lämnas utan uppsyn. 



Hantering av enhet 

Kategorin kan relateras till kraven Tillträdeskontroll och Användning av mobil enhet. Om 
användaren inte utbildas i säker hantering av enhet riskerar känsliga personuppgifter att 
kompletteras genom oaktsamt beteende som att lämna enheten utan uppsyn offentligt, vara 
ouppmärksam på om någon ser bildskärmen eller prata högt i telefon om arbetsuppgifter på 
offentliga platser.


Vad säger lagen?

Kategorin kan inte relateras till ett specifikt krav men ger användaren en tydlig bild av vilken 
utgångspunkt kraven för användning av mobila enheter har i svensk lagstiftning. Om användare 
inte informeras om hur lagstiftningen kring hantering av känsliga personuppgifter ser ut finns det 
en risk för att användaren inte kommer att ta de krav som ställs på hen på allvar. Vidare riskerar 
användaren att inte förstå de konsekvenser som felaktig hantering av känsliga personuppgifter i 
mobila enheter och öppna nät kan innebära för sig själv och för sin arbetsgivare. 
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Kategorin lär användaren..


..vad som är viktigt att göra vid installation för användare.


..vad som är viktigt att göra vid avveckling av användare.


..vilka säkerhetsåtgärder som ska användas.


..eventuella begränsningar för privat användning.


..vilka applikationer som är tillåtna att ladda ner. 


..vilka konsekvenser otillåten användning kan medföra. 

Kategorin lär användaren..


..hur aktuell lagstiftning för hantering av känsliga personuppgifter i mobila enheter 
och öppna nät ser ut.


..varför det är viktigt att följa de riktlinjer som finns för användande av mobila enheter.


..vilka konsekvenser felaktigt agerande kan leda till.  



Summering 
Efter att ha intervjuat sakkunniga inom branschen, bildades en uppfattning om de brister som 
finns i hanteringen av informationssäkerhet. Uppdraget blev att göra användare medvetna om hur 
viktigt det är med informationssäkerhet vid hantering av känsliga personuppgifter i mobila enheter 
och få dem att förstå att de säkerhetsåtgärder som finns måste tas på allvar.


Utifrån relevanta lagar och standarder togs femton krav för införandet av mobila arbetssätt fram. 
En handfull av de krav som tagits fram kan kopplas ihop med Västra Götalandsregionens rådande 
riktlinjer för informationssäkerhet. Kraven kan användas som en checklista för att se till att 
införandet och användningen av mobila enheter sker på ett informationssäkert sätt. Att kraven 
stöds av lagar ger dem extra tyngd som understryker vikten av att de föreslagna åtgärderna tas i 
beaktning.


Utöver ovannämnda krav har åtta krav på en utbildning för användare tagits fram. Kraven grundar 
sig i riktlinjer för hur användare bör utbildas i informationssäkerhet. Sex stycken 
utbildningskategorier med utbildningsunderlag har också tagits fram som komplement till de åtta 
utbildningskraven. Syftet med utbildningen är att göra användarna medvetna om hur viktigt det är 
med informationssäkerhet och hur mobila enheter ska användas för att skydda de känsliga 
personuppgifter som kan finnas lagrade på enheterna. 
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