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Säkerhetspolicy
Definition
Säkerhet är ett tillstånd där hot och risker för individen och organisationen är kända och
hanterade till en accepterad nivå.
Begreppet säkerhet omfattar i denna policy områdena brandsäkerhet, informationssäkerhet,
cybersäkerhet, personssäkerhet, krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar.
Syfte
Säkerhetspolicyn är en del i ledning och styrning av landstinget och anger landstingets vision
och viljeinriktning för säkerhet på en övergripande nivå.
Säkerhetsarbetet ska syfta till att:





Bibehålla öppenhet och tillgänglig vård för de behövande.
Värna människors liv och hälsa samt landstingets samhällsviktiga funktion.
Ingen eller inget ska skadas av anledningar som rimligen, och med skälig insats, hade
kunnat förutses och förebyggas.
Sveriges säkerhet ska värnas.
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Övergripande mål med landstingets säkerhetsarbete
Övergripande mål för säkerhetsarbetet är att stödja verksamheten genom systematiskt
säkerhetsarbetet för att skydda tillgångar mot yttre och inre hot.
1. Säkerhetsarbetet ska vara riskbaserat

Säkerhetsarbetet och etablering av säkerhetsåtgärder ska utgå från identifierad risk mot liv,
hälsa och verksamhetens funktion, samt främja kvalitet, effektivitet och följsamhet till
samhällets krav.
2. Landstinget ska ha en god säkerhetskultur

Säkerhetskulturen skapas av en gemensam insikt och förståelse om värdet av en trygg och
säker verksamhet. Säkerhetskulturen ska främja omhändertagande av verksamhetsspecifika
säkerhetsbehov, utveckling av riskhanteringen, aktiv riskminimering och uppmuntrande av
rapportering av brister.
3. Säkra processer

Ledning, verksamhet och stödfunktioner ska säkerställa att processerna omhändertar
säkerhetsaspekterna med hänsyn till områdena människa, teknik och organisation.
4. Infrastruktur för samhällsviktig funktion

Infrastrukturen för upprätthållande av landstingets samhällsviktiga funktion anses vara
skyddsvärd, och ska omhändertas med stor respekt.
5. Landstinget ska ha en god förmåga att hantera störningar

Säkerhetsarbetet ska främja förmågan att hantera störningar, kriser och katastrofer med
bibehållen kvalitet och förmåga över tid.
6. Säkerhetsarbetet ska utvecklas genom samverkan

Säkerhetsarbetet ska utvecklas genom samverkan med landsting/regioner, kommuner,
organisationer och med statliga myndigheter.
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Styrande principer för säkerhetsarbetet
Säkerhet ska genomsyra all verksamhet och beaktas i beslut som kan påverka säkerheten.
Dessa principer ska vara vägledande för de beslut och vägval som sker i landstinget med
påverkan på säkerhet.
1. Fokus

Människans och verksamhetens behov av säkerhet, skydd och trygghet ska utgöra grund för
vidtagna säkerhetsåtgärder
2. Minimalism

Säkerhetsfunktioner och säkerhetsåtgärder ska vara enkla och utföra avsedd uppgift
3. Minsta privilegium

Användare, roller och funktioner ska endast ges nödvändiga behörigheter och rättigheter till
tekniska system som kan påverka säkerheten
4. Resiliens

Säkerhetsfunktioner och säkerhetsåtgärder ska kunna hantera överbelastningar och incidenter
utan att påverkas negativt
5. Säkerhet i lager på lager

Säkerhet ska byggas på skydd i flera skikt och med inriktning på att begränsa spridning av en
incident
6. Självförsvarande säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktioner ska inte ha onödiga säkerhetsberoenden till andra funktioner
7. Balanserad säkerhet

Säkerhetsfunktionernas ingående delar ska vara motsvarande starka i hela lösningen
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