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1. Verksamhet 
Informationssäkerhetsgruppen är underställd Samverkansnämndens 
Ledningsgrupp. 
Informationssäkerhetsgruppen består av medlemmar från sjukvårdsregionens sju 
regioner. Gruppens huvuduppgift är att utveckla samarbetet inom 
informationssäkerhetsområdet inklusive dataskydd och cyberssäkerhet, öka 
kompetensen inom området och synliggöra det samarbete som sker.  
 
I arbetsgruppen ingår regionernas informationssäkerhetssamordnare/chefer, 
dataskyddsombud, jurister samt resurser med IT-säkerhetskompetens 

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
Under 2021 har samtliga möten genomförts digitalt 

• 2021-01-11 
Under detta möte valdes Sofia Öhrman, Region Örebro till vice ordförande. 
Gruppen diskuterade verksamhetsberättelsen och aktivitetsplanen. Övriga 
punkter som diskuterades var Varuförsörjningsnämnden och gemensamma 
upphandlingar samt information om arbetet med Nationella 
Läkemedelslistan (NLL).  
Det bildades arbetsgrupper för olika aktiviteter utifrån 
verksamhetsplanering. Arbetsgrupperna har haft regelbundna möten under 
året för att arbeta med tilldelad aktivitet.  

• 2021-05-11  
SKR presenterade arbetet med uppdateringen av Klassa v4. 
Varuförsörjningsnämndens chef Yvette Axelsson var inbjuden för 
gemensam dialog. Vi diskuterade även hur personuppgiftsansvaret är 
fördelat inom organisationen och vilka beslut avseende dataskydd som tas 
på vilken nivå i respektive region.  

• 2021-08-31  
Ordförande informerade om mötet med ledningsgruppen 27 augusti. 
Respektive arbetsgrupp presenterade målbild och status för sitt arbete.  

• 2021-12-09  
Diskussion kring gruppens uppdrag och ambitionsnivå. Respektive 
arbetsgrupp presenterade sitt resultat.  

2.2 Medlemmar 
Beroende på agenda kan deltagare till möten utvidgas till att omfatta fler 
kompetenser än gruppens kärnmedlemmar.  
Anna-Karin Brusquini, Region Dalarna 
Carl Gudmundsson, Region Dalarna 
Patrik Östman, Region Dalarna 
Lisa Knutsson Fröjd, Region Gävleborg, ordförande 
Andreas Bäckström, Region Gävleborg 
Jonas Jensen, Region Sörmland 
Ann-Mari Nilsson, Region Sörmland 
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Thomas Kristoffersson, Region Uppsala 
Camilla Östergren, Region Uppsala 
Linn Oregren, Region Värmland – deltar vid behov beroende på agenda 
Kristina Nilsson, Region Värmland 
Monica Ask, Region Värmland– deltar vid behov beroende på agenda 
Henrik Landtmanson, Region Värmland 
Björn Jansson, Region Värmland 
Moon Vu Carlbring, Region Västmanland 
Sofia Öhrman, Region Örebro, vice ordförande 
Agata Cierzniak, Region Örebro 
Anneli Björkholm, Region Örebro 

3. Aktiviteter under året som varit 
Aktivitetsplanen för 2021 innefattade följande aktiviteter: 

• Informationssäkerhetsgruppen avser att överlämna rekommendation för 
gemensam tolkning och hantering med anledning 
av Schrems II/tredjelandsöverföring sjukvårdsregionens 
ledningsgrupp. Arbete i mindre arbetsgrupper kommer att fortsätta för att 
ta fram exempel scenarios och förslag på mer konkret hantering.   
Rekommendationen lämnades över till ledningsgruppen under 2021 som 
sedan utretts vidare av inköpsgruppen. Arbetsgruppen har tagit fram en 
vägledning och checklista för överföring till tredje land.  

• Informationssäkerhetsgruppen avser att för gemensamma upphandlingar ta 
fram stödjande underlag exempelvis checklistor och liknande 
stödmaterial. En arbetsgrupp arbetat fram ett utkast till checklista för 
informationssäkerhet i anskaffning, arbetsgruppen kommer färdigställa 
checklistan kvartal 1 2022. 

• Informationssäkerhetsgruppen avser att se över behovet av vägledningar 
och rekommendationer för att ge regioner förutsättningar för säker 
digitalisering . Detta arbete har utförts i arbetsgrupper som arbetet med 
upphandling, vägledning för tredjelandsöverföring.  

• Informationssäkerhetsgruppen bidrar med resurser till arbetet med 
den Nationella läkemedelslistan och tillhörande konsekvensbedömning, 
SKR leder arbetet.  Konsekvensbedömning har överlämnats till samtliga 
regioner för vidare hantering 2021-11-15.  

• Informationssäkerhetsgruppen kommer fortsätta att arbete med 
incidenthantering och samarbete kring incidenter (utifrån NIS-
lagstiftning).  Arbetsgruppen har tagit fram ett stödmaterial avseende 
incidenthantering.  

• Samverka kring hur ledningssystem för informationssäkerhet 
implementeras. Gruppen arbetar med en inventering vilka styrdokument 
som behövs i ett ledningssystem för informationssäkerhet samt vilka 
styrdokument som finns i respektive region. Arbetet kommer att fortgå 
under 2022. 

• Riktlinjer för publicering och lagring av information på den gemensamma 
arbetsytan och webbplatsen. Riktlinjen var planerad att överlämnas till 
ledningsgrupp under kvartal 1 2021. Gruppen har ännu inte tagit fram 
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riktlinjer då dessa har stark koppling till arbetet kring tredje land. Arbetet 
kommer att återupptas under 2022.  

4.  Aktiviteter för pågående/kommande år 
Aktivitetsplanen för 2022 innehåller följande aktiviteter: 

• Riktlinjer för publicering och lagring av information på den gemensamma 
arbetsytan och webbplatsen. 

• Vägledning för konkret hantering av tredjelandsöverföring 
• Inventering av ledningssystem för informationssäkerhet samt samverkan 

kring ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 
• Checklista för informationssäkerhet i anskaffning. 
• Egenvårdsapplikationer/monitorering i molntjänster 

Ta fram stödmaterial för ansvarig verksamhet för att sammanställa 
analysunderlag för personuppgiftsbehandling i 
egenvårdsapplikationer/monitorering. 

• Ändringar i PUB-avtal 
Ta fram ett dokument som redogör vilka klausuler i 
personuppgiftsbiträdesavtal vi är villiga att ändra och vilka ändringar som 
kan accepteras samt vilka ändring som inte kommer att accepteras. För att 
uppnå samsyn inom sjukvårdsregionen.  

• Riskanalyser och riskhantering 
Definiera vilka riskanalyser som krävs enligt lagar, förordningar, 
föreskrifter och avtal och vad dessa riskanalyser ska innehålla. 
Utreda möjligheter att gemensamt genomföra riskanalyser och/eller utbyta 
information om exempelvis hot, sårbarheter samt erfarenhetsutbyte 
avseende arbetssätt.  

• Kontinuitetshantering  
Utreda möjligheter att gemensamt genomföra kontinuitetshantering 
och/eller utbyta information samt erfarenhetsutbyte avseende arbetssätt.  

5. Mål och tidsplan 
 

Tredjelandsöverföring Färdigställd 2022-02-27 

Gemensamma upphandlingar 
Checklista för informationssäkerhet i anskaffning.  

Checklista ska vara klar 
2022-03-31 

LIS 
Inventering vilka styrdokument som behövs i ett ledningssystem 
för informationssäkerhet samt vilka styrdokument som finns i 
respektive region för att möjliggöra erfarenhetsutbyte.  

Ska slutföras senast under 
kvartal 2 2022 

Egenvårdsapplikationer/monitorering i molntjänster Arbete ska slutföras senast 
2023-01-31 

PUB-avtals ändringar Arbete ska slutföras senast 
2023-01-31 
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Riskanalyser och riskhantering Arbete ska slutföras senast 
2023-01-31 

Kontinuitetshantering 
Utreda möjligheter att gemensamt genomföra kontinuitetshantering 
och/eller utbyta information samt erfarenhetsutbyte avseende 
arbetssätt.   

Arbete ska slutföras senast 
2023-01-31 

 
 

6. Covid-19 samverkan 
1. Har ni inom er sjukvårdsregionala gruppering (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

hanterat frågor kring Covid-19? 
Svar: Endast indirekt i frågor gällande exempelvis distansarbete och säkerhet. 
 

2. Om ja; beskriv det sjukvårdsregionala samarbetet. Om nej, förklara gärna kort 
varför inget samarbete funnits 
Svar: - 
 

3. Om ja på fråga 2; Anser ni att samarbetet bidragit till en bättre hantering än om 
frågan togs enbart inom er egen region? Beskriv goda exempel. 

4. Svar: Samarbete har gett och ger flera positiva effekter, som exempelvis  
samsyn i frågor, liknande regelverk i de olika regionerna och att regioner kan 
agera gemensamt gentemot leverantörer och ställa samma krav på 
informationssäkerhet och dataskydd. 
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