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§ 97/19 Svar på revisorernas granskning av
hantering av skyddade personuppgifter
Diarienummer:

RS-LED19-1192

Behandlat av
1
Regionstyrelsen

Mötesdatum
2019-05-07

Ärendenr
§ 97/19

Regionstyrelsen beslut
1. Svar till revisorerna gällande granskning skyddade personuppgifter
godkänns.
2. Paragrafen anses omedelbart justerad.
Proposition
Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under
proposition och finner att det bifalls.
Ärendet
Revisionen i Region Sörmland har genomfört en granskning av hanteringen av
skyddade personuppgifter där syftet varit att bedöma om regionstyrelsen och
övriga berörda nämnder säkerställer skyddet av personuppgifterna. Samt att
arbetet med detta bedrivs med god intern kontroll.
Följande grupper av personuppgifter har granskats: patienter, elever och
medarbetare.
Revisionen anser att skyddet för dessa personuppgifter bara delvis omhändertas.
Revisorerna lämnar flera förslag på åtgärder till Regionstyrelsen.
Regionen vidtar nu åtgärder i enlighet med revisorernas förslag, det handlar
främst om att redan påbörjad förnyelse av styrdokument på övergripande nivå
färdigställs och beslutas. Det resulterar i en tydligare kravställning från
fullmäktige gentemot styrelsen och från styrelsen gentemot verksamheten kring
skyddade personuppgifter.
Denna styrning anger tydligt hur uppföljningen ska gå till och säkerställer att
regionstyrelsen får del av uppföljningen.
Utbildningarna ska också omarbetas för att omhänderta skyddet för personer med
skyddade personuppgifter på ett tydligt sätt.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-04-08
Svar på revisorernas granskning av hantering av skyddade personuppgifter
Granskningsrapport skyddade personuppgifter
Beslutet expedieras till
Jan Grönlund, regiondirektör
Caroline Dexfalk, chefsjurist
Akten
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Ärendegång
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Regionstyrelsen

2019-05-07

Svar på revisorernas granskning av hantering av
skyddade personuppgifter
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslut
1. Svar till revisorerna gällande granskning skyddade personuppgifter
godkänns.
2. Paragrafen anses omedelbart justerad.
Ärendet
Revisionen i Region Sörmland har genomfört en granskning av hanteringen av
skyddade personuppgifter där syftet varit att bedöma om regionstyrelsen och
övriga berörda nämnder säkerställer skyddet av personuppgifterna. Samt att
arbetet med detta bedrivs med god intern kontroll.
Följande grupper av personuppgifter har granskats: patienter, elever och
medarbetare.
Revisionen anser att skyddet för dessa personuppgifter bara delvis omhändertas.
Revisorerna lämnar flera förslag på åtgärder till Regionstyrelsen.
Regionen vidtar nu åtgärder i enlighet med revisorernas förslag, det handlar
främst om att redan påbörjad förnyelse av styrdokument på övergripande nivå
färdigställs och beslutas. Det resulterar i en tydligare kravställning från
fullmäktige gentemot styrelsen och från styrelsen gentemot verksamheten kring
skyddade personuppgifter.
Denna styrning anger tydligt hur uppföljningen ska gå till och säkerställer att
regionstyrelsen får del av uppföljningen.
Utbildningarna ska också omarbetas för att omhänderta skyddet för personer
med skyddade personuppgifter på ett tydligt sätt.
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Beslutsunderlag
Svar på revisorernas granskning av hantering av skyddade personuppgifter
Granskningsrapport skyddade personuppgifter
Konsekvenser
Nytt regelverk för informationssäkerhet behöver beslutas, nytt
utbildningsmaterial behöver tas fram och alla medarbetare måste genomgå
utbildningarna.
Den årliga informationssäkerhetsberättelsen ska delges styrelsen som resultat av
uppföljningen.
Beslutet expedieras till
Jan Grönlund, regiondirektör
Caroline Dexfalk, chefsjurist
Akten

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 2(2)

Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Jonas Jensen
Enheten för informationssäkerhet

2019-04-08

RS-LED19-1192-2

Bilaga 1 svar på revisorernas granskning av hantering
av skyddade personuppgifter
Revisionen i Region Sörmland har genomfört en granskning av hanteringen
av skyddade personuppgifter där syftet varit att bedöma om regionstyrelsen
och övriga berörda nämnder säkerställer skyddet av personuppgifterna.
Samt att arbetet med detta bedrivs med god intern kontroll.
Följande grupper av personuppgifter har granskats, patienter, elever och
medarbetare.
Revisorerna riktar kritik mot regionstyrelsen och menar att skyddet för
dessa personuppgifter bara delvis omhändertas. Revisorerna lämnar följande
förslag kring det fortsatta arbetet med att hantera skyddade personuppgifter
till regionstyrelsen.











Utveckla de regiongemensamma styrdokumenten så att perspektiv
finns med för alla grupper som kan ha skyddade personuppgifter
Säkerställ att regiongemensamma styrdokument är kända
Tydliggör vad som ska gälla för att lämna ut uppgifter om
medarbetares namn och arbetsplats
Komplettera de regionsgemsamma e-utbildningarna om
informationssäkerhet så att skyddade personuppgifter ingår
Säkerställ att verksamheterna har dokumenterade rutiner för
arbetssätt för samtliga delar i hanteringen av skyddade
personuppgifter och som utgår från de regionsgemensamma
styrdokumenten
Utveckla och samla information på intranätet
Slutför utvecklingsarbetet av hur ”egenkontroll
informationssäkerhet” ska genomföras och säkerställ att
verksamheten årligen genomför ”egenkontroll informationssäkerhet”
utifrån det regiongemensamma styrdokument
Säkerställ att regionstyrelsen och nämnder genomför uppföljning av
informationssäkerhetsarbetet utifrån de regiongemensamma
styrdokument

Svar på åtgärdsförslag
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Regiongemensamma styrdokument

Utveckla de regiongemensamma styrdokumenten så att perspektiv finns med
för alla grupper som kan ha skyddade personuppgifter.
På grund av den snabba utvecklingen inom digitalisering i samhället och
riskerna och hoten mot denna utvecklings utveckling samt att region bildas
har ett arbete genomförts med att förnya styrdokument för
informationssäkerhet inom Regionen. Det har resulterat i ett förslag till
informationssäkerhetspolicy som ska upp för beslut i Regionfullmäktige och
en riktlinje för informationssäkerhet som ska beslutas av Regionstyrelsen.
Riktlinjen styr mot de perspektiv som identifierats i granskningsrapport
utöver patient så som medarbetare och elever.
Säkerställ att regiongemensamma styrdokument är kända.
Det åligger redan idag alla att ta del av de aktuella styrdokumenten för att
möjliggöra det avses informationssäkerhetsutbildningarna uppdateras med
tydligare hänvisning även till aktuella styrdokument. En handbok ska
utarbetas för alla medarbetare att på ett enklare sätt ta del av de krav som
finns angivna i styrdokument.
Tydliggör vad som ska gälla för att lämna ut uppgifter om medarbetares
namn och arbetsplats.
Det tydliggörs i föreslagen ny riktlinje att detta endast får ske med
beaktande av den enskildes skyddsbehov och att uppgifter som kan
identifiera var en person vistas är särskilt viktigt att skydda i dessa
sammanhang.
Utveckla och samla information på intranätet.
Informationssäkerhetshandboken bör vara både i papper och finnas på
intranätet som en samling som alla kan vända sig till för information i denna
ska även referenser till övriga krav finnas för att för medarbetaren samla
informationen. Ur ett ledningssystemsperspektiv behöver också hur
informationen presenteras på intranätet övervägas för att på bästa sätt serva
verksamheten och dess medarbetare.
Regiongemensamma e-utbildningarna

Komplettera de regionsgemsamma e-utbildningarna om
informationssäkerhet så att skyddade personuppgifter ingår.
E-kurserna behöver ses över generellt för att uppdatera dem i och med att ny
lagstiftning kommit in kring personuppgifter, säkerhetsskydd,
tillhandahållande av samhällsviktiga tjänster varför ett större arbete med att
uppdatera dem krävs. I detta arbete ska säkerställas att de tydliggör
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skyddade personuppgifter på ett bättre sätt och ser till att alla medarbetare
får kunskaper som krävs för att hantera skyddade personuppgifter på ett
säkert sätt.
Att utarbeta en handbok ligger också högt upp över vad som behöver göras
snarast för att få verksamheten och medarbetarna att förstå och kunna fatta
rätt beslut i informationssäkerhetsfrågor och vid hantering av skyddade
personuppgifter.
Uppföljning och kontroll

Säkerställ att verksamheterna har dokumenterade rutiner för arbetssätt för
samtliga delar i hanteringen av skyddade personuppgifter och som utgår
från de regionsgemensamma styrdokumenten.
I ledningssystemsarbetet finns ett tydligt fokus på att alla processer och
processbeskrivningar ska omhänderta styrning som påverkar detta. Ett steg i
denna riktning är att utveckla egenkontroller och revisioner internt där
frågan ställs och kontroller genomförs gentemot verksamheten om deras
lokala styrdokument, rutiner, instruktioner, m.m. följer regiongemensamma
styrdokument.
Slutför utvecklingsarbetet av hur ”egenkontroll informationssäkerhet” ska
genomföras och säkerställ att verksamheten årligen genomför ”egenkontroll
informationssäkerhet” utifrån det regiongemensamma styrdokument.
Detta arbete är infört i en första version kring it-förvaltningarna och
resultatet har varit en viktig del i informationssäkerhetsspåret i
patientsäkerhetsberättelsen 2019. Denna egenkontroll ska nu utvecklas för
att bättre styra mot de krav som finns fastställda. Nästa steg är att utveckla
en egenkontroll för verksamheterna för att kontrollera hur de jobbar med
dessa frågor. För att kunna bilda en konkret bild kring följsamheten mot alla
informationssäkerhetskrav.
Säkerställ att regionstyrelsen och nämnder genomför uppföljning av
informationssäkerhetsarbetet utifrån de regiongemensamma styrdokument.
Informationssäkerhetsberättelsen som delvis ingår i
patientsäkerhetsberättelsen ska upp som ett särskilt ärende på
Regionstyrelsen för att möjliggöra uppföljning och kontroll mot uppsatta
mål. Även regiongemensamma styrdokument ska beslutas av
Regionstyrelsen när det gäller informationssäkerhet.
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§ 10/19 Svar på revisorernas granskningsrapport
av hantering av skyddade personuppgifter

Diarienummer:

PRD-PV19-0020

Behandlat av
1
Nämnden för primärvård rättspsykiatri
och Dammsdalskolan

Mötesdatum
2019-04-26

Ärendenr
§ 10/19

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolans beslut
Svar till revisorerna gällande granskningsrapport av hantering av skyddade
personuppgifter godkänns.
Yrkande
Ordföranden Camilla Holmgren (S) yrkar bifall till framskrivet förslag.
Proposition
Ordföranden Camilla Holmgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Ärendet
Revisionen i Region Sörmland har genomfört en granskning av hanteringen av
skyddade personuppgifter där syftet varit att bedöma om regionstyrelsen och
övriga berörda nämnder säkerställer skyddet av personuppgifterna samt att arbetet
med detta bedrivs med god intern kontroll.
Följande grupper av personuppgifter har granskats, patienter, elever och
medarbetare.
Revisionen riktar kritik mot Nämnden för primärvård rättspsykiatri och
Dammsdalskolan och menar att skyddet för dessa personuppgifter bara delvis
omhändertas. Revisorerna menar att lokala rutiner och styrdokument bör finnas
som är i linje med de av regiongemensamma styrdokumenten.
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Nämnden för primärvård rättspsykiatri och Dammsdalskolan vidtar nu
tillsammans med regionen i övrigt åtgärder för att i ledningssystemsarbetet
säkerställa ett tydligt fokus på att alla processer och processbeskrivningar ska
omhänderta styrning som påverkar detta. Ett steg i denna riktning är att utveckla
egenkontroller och revisioner internt där frågan ställs och kontroller genomförs
gentemot verksamheten om deras lokala styrdokument, rutiner, instruktioner,
m.m. följer regiongemensamma styrdokument.
I föreslagna övergripande styrning krävs också att uppföljning ska ske och
säkerställer att patientnämnden får del av uppföljningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-04-10
Beslutet expedieras till
Revisionskontoret
Caroline Dexfalk, chefsjurist
Akten
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Ärendegång

Mötesdatum

Nämnden för primärvård rättspsykiatri och
Dammsdalskolan

2019-04-26

Svar på revisorernas granskningsrapport av hantering av
skyddade personuppgifter
Förslag till beslut
Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolans beslut
Svar till revisorerna gällande granskningsrapport av hantering av skyddade
personuppgifter godkänns.
Ärendet
Revisionen i Region Sörmland har genomfört en granskning av hanteringen av
skyddade personuppgifter där syftet varit att bedöma om regionstyrelsen och
övriga berörda nämnder säkerställer skyddet av personuppgifterna samt att
arbetet med detta bedrivs med god intern kontroll.
Följande grupper av personuppgifter har granskats, patienter, elever och
medarbetare.
Revisionen riktar kritik mot Nämnden för primärvård rättspsykiatri och
Dammsdalskolan och menar att skyddet för dessa personuppgifter bara delvis
omhändertas. Revisorerna menar att lokala rutiner och styrdokument bör finnas
som är i linje med de av regiongemensamma styrdokumenten.
Nämnden för primärvård rättspsykiatri och Dammsdalskolan vidtar nu
tillsammans med regionen i övrigt åtgärder för att i ledningssystemsarbetet
säkerställa ett tydligt fokus på att alla processer och processbeskrivningar ska
omhänderta styrning som påverkar detta. Ett steg i denna riktning är att utveckla
egenkontroller och revisioner internt där frågan ställs och kontroller genomförs
gentemot verksamheten om deras lokala styrdokument, rutiner, instruktioner,
m.m. följer regiongemensamma styrdokument.
I föreslagna övergripande styrning krävs också att uppföljning ska ske och
säkerställer att patientnämnden får del av uppföljningen.
Konsekvenser
Den årliga informationssäkerhetsberättelsen ska delges nämnden som resultat av
uppföljningen.
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Beslutsunderlag
Granskningsrapport av hantering av skyddade personuppgifter
Beslutet expedieras till
Revisionskontoret
Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef
Caroline Dexfalk, chefsjurist
Akten
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§ 10/19 Svar på revisorernas granskningsrapport
av hanteringen av skyddade
personuppgifter

Diarienummer:

PN19-0007

Behandlat av
1
Gemensamma patientnämnden

Mötesdatum
2019-04-24

Ärendenr
§ 10/19

Gemensamma patientnämnden beslut
Svar till revisorerna gällande granskning av skyddade personuppgifter godkänns.
Proposition
Ordförande Tomas Fors (C) ställer framskrivet förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ärendet
Revisionen i Region Sörmland har genomfört en granskning av hanteringen av
skyddade personuppgifter där syftet varit att bedöma om regionstyrelsen och
övriga berörda nämnder säkerställer skyddet av personuppgifterna. Samt att
arbetet med detta bedrivs med god intern kontroll.
Följande grupper av personuppgifter har granskats, patienter, elever och
medarbetare.
Revisionen riktar kritik mot gemensamma patientnämnden och menar att skyddet
för dessa personuppgifter bara delvis omhändertas. Revisorerna menar att lokala
rutiner och styrdokument bör finnas som är i linje med de av regiongemensamma
styrdokumenten.
Patientnämnden vidtar nu tillsammans med regionen i övrigt åtgärder för att i
ledningssystemsarbetet säkerställa ett tydligt fokus på att alla processer och
processbeskrivningar ska omhänderta styrning som påverkar detta. Ett steg i
denna riktning är att utveckla egenkontroller och revisioner internt där frågan
ställs och kontroller genomförs gentemot verksamheten om deras lokala
styrdokument, rutiner, instruktioner, m.m. följer regiongemensamma
styrdokument.
I föreslagna övergripande styrning krävs också att uppföljning ska ske och
säkerställer att patientnämnden får del av uppföljningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-04-10
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Beslutet expedieras till
Anna Wångmar
Caroline Dexfalk, chefsjurist
Akten
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Patientnämnden
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Ärendegång

Mötesdatum

Gemensamma patientnämnden

Svar på revisorernas granskningsrapport av hanteringen
av skyddade personuppgifter
Förslag till beslut
Gemensamma patientnämnden beslut
Svar till revisorerna gällande granskning av skyddade personuppgifter
godkänns.
Ärendet
Revisionen i Region Sörmland har genomfört en granskning av hanteringen av
skyddade personuppgifter där syftet varit att bedöma om regionstyrelsen och
övriga berörda nämnder säkerställer skyddet av personuppgifterna. Samt att
arbetet med detta bedrivs med god intern kontroll.
Följande grupper av personuppgifter har granskats, patienter, elever och
medarbetare.
Revisionen riktar kritik mot gemensamma patientnämnden och menar att
skyddet för dessa personuppgifter bara delvis omhändertas. Revisorerna menar
att lokala rutiner och styrdokument bör finnas som är i linje med de av
regiongemensamma styrdokumenten.
Patientnämnden vidtar nu tillsammans med regionen i övrigt åtgärder för att i
ledningssystemsarbetet säkerställa ett tydligt fokus på att alla processer och
processbeskrivningar ska omhänderta styrning som påverkar detta. Ett steg i
denna riktning är att utveckla egenkontroller och revisioner internt där frågan
ställs och kontroller genomförs gentemot verksamheten om deras lokala
styrdokument, rutiner, instruktioner, m.m. följer regiongemensamma
styrdokument.
I föreslagna övergripande styrning krävs också att uppföljning ska ske och
säkerställer att patientnämnden får del av uppföljningen.

Konsekvenser
Den årliga informationssäkerhetsberättelsen ska delges nämnden som resultat av
uppföljningen.
Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 1(2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Idris Özturk
Patientnämnden

2019-04-10

PN19-0007-1

Beslutet expedieras till
Anna Wångmar
Caroline Dexfalk, chefsjurist
Akten
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§ 26/19 Svar på revisorernas granskning av
hantering av skyddade personuppgifter
Diarienummer:

KN-KUS19-0043

Behandlat av
1
Nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet

Mötesdatum
2019-05-03

Ärendenr
§ 26/19

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut
Svar till revisorerna gällande granskning skyddade personuppgifter godkänns.
Proposition
Tjänstgörande ordföranden Marianne Andersson (C), ställer framskrivet förslag
under proposition och finner att det bifalls.
Ärendet
Revisionen i Region Sörmland har genomfört en granskning av hanteringen av
skyddade personuppgifter där syftet varit att bedöma om regionstyrelsen och
övriga berörda nämnder säkerställer skyddet av personuppgifterna. Samt att
arbetet med detta bedrivs med god intern kontroll.
Följande grupper av personuppgifter har granskats, patienter, elever och
medarbetare.
Revisionen riktar kritik mot nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
och menar att skyddet för dessa personuppgifter bara delvis omhändertas.
Revisorerna menar att lokala rutiner och styrdokument bör finnas som är i linje
med de av regiongemensamma styrdokumenten.
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet vidtar nu tillsammans med
regionen i övrigt åtgärder för att i ledningssystemsarbetet säkerställa ett tydligt
fokus på att alla processer och processbeskrivningar ska omhänderta styrning som
påverkar detta. Ett steg i denna riktning är att utveckla egenkontroller och
revisioner internt där frågan ställs och kontroller genomförs gentemot
verksamheten om deras lokala styrdokument, rutiner, instruktioner, m.m. följer
regiongemensamma styrdokument.
I föreslagna övergripande styrning krävs också att uppföljning ska ske och
säkerställer att patientnämnden får del av uppföljningen
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Nämnden för kultur utbildning och
friluftsverksamhet

Svar på revisorernas granskning av hantering av
skyddade personuppgifter
Förslag till beslut
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut
Svar till revisorerna gällande granskning skyddade personuppgifter godkänns.
Ärendet
Revisionen i Region Sörmland har genomfört en granskning av hanteringen av
skyddade personuppgifter där syftet varit att bedöma om regionstyrelsen och
övriga berörda nämnder säkerställer skyddet av personuppgifterna. Samt att
arbetet med detta bedrivs med god intern kontroll.
Följande grupper av personuppgifter har granskats, patienter, elever och
medarbetare.
Revisionen riktar kritik mot nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet och menar att skyddet för dessa personuppgifter bara delvis
omhändertas. Revisorerna menar att lokala rutiner och styrdokument bör finnas
som är i linje med de av regiongemensamma styrdokumenten.
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet vidtar nu tillsammans
med regionen i övrigt åtgärder för att i ledningssystemsarbetet säkerställa ett
tydligt fokus på att alla processer och processbeskrivningar ska omhänderta
styrning som påverkar detta. Ett steg i denna riktning är att utveckla
egenkontroller och revisioner internt där frågan ställs och kontroller genomförs
gentemot verksamheten om deras lokala styrdokument, rutiner, instruktioner,
m.m. följer regiongemensamma styrdokument.
I föreslagna övergripande styrning krävs också att uppföljning ska ske och
säkerställer att patientnämnden får del av uppföljningen.
Konsekvenser
Den årliga informationssäkerhetsberättelsen ska delges nämnden som resultat av
uppföljningen.
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