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1. Inledning
Information är en av regionens viktigaste tillgångar och en förutsättning för
att kunna bedriva en kvalitativ samhällsviktig verksamhet.
Informationssäkerhet är ett tillstånd där hot och risker med
informationshanteringen för individen och organisationen är kända och
hanterade till en accepterad nivå.
Informationssäkerhetsarbetet syftar till att skydda mot yttre och inre hot för
att upprätthålla regionens förmåga.
För att kunna uppnå detta behöver regionens administrativa, organisatoriska
och tekniska säkerhetsåtgärder som skyddar informationshanteringen.
1.1. Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att styra regionens arbete med
informationssäkerhet och dataskydd. Riktlinjen ska förtydliga det
delegerade ansvaret i linjen och till särskilda roller samt ange normerande
krav för att uppnå målen i informationssäkerhetspolicyn.
2. Organisation informationssäkerhet
2.1. Uppdelning av arbetsuppgifter

Separering av arbetsuppgifterna att åtgärda och kontrollera bör åtskiljas. Det
innebär att roller som har möjlighet att påverkan regionens
informationstillgångar ska kontrolleras av en annan person som inte har
denna möjlighet. Dessa rollers behörighet ska kontrolleras av en tredje
person.

Person 1

Person 2

Utveckla

Testa

Konfigurera
Driftsätta
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2.2. Kontakt med myndigheter

Incidenthanteringsprocess ska säkerställa att regionen kan och genomför
rapportering av incidenter till myndigheter, gällande följande incidenter:
 Incidenter i hantering av personuppgifter ska rapporteras inom 72 h
till dataskyddsmyndighet (datainspektionen)
 Incidenter i tjänster som är nödvändiga för att regionen ska kunna
utföra sin samhällsviktiga tjänst ska rapporteras till IVO inom 24h
(anmälda områden är Hälso- och sjukvård samt
tandvårdverksamhet).
Lämpliga kontakter för samverkan bör upprätthållas med Inera och SKL av
informationssäkerhetschef.
Lämpliga kontakter med MSB CERT ska upprätthållas av företrädare itdrift.
2.3. Kontakt med särskilda intressegrupper

Informationssäkerhetsrådet ska stödja informationssäkerhetschef och denne
är sammankallande.
Informationssäkerhetsforum syftar till att samverka och följa upp it-säkerhet
och informationssäkerhet. Forumet ska träffas månatligen med särskild
fokus på incidenter, identifierade svagheter och sårbarheter.
Informationssäkerhetsgruppen i sjukvårdsregionen ska främja samverkan
inom informationssäkerhet och dataskydd mellan regionerna i
sjukvårdsregionen.
3. Analysera och kartlägga
Åtgärder som vidtas för att skydda information och informationstillgångar
ska vara riskbaserade det vill säga att beroende på hur stor risk en
informationstillgång utsätts för, så ska skyddet anpassas gentemot risken.
För att möjliggöra för ett riskbaserat skydd av informationstillgångar ska
dessa analyseras. Analysen omfattar en rättslig analys, risk- och
informationsklassning, riskanalys som sedan resulterar i val av skyddsnivå.
Den rättsliga analysen syftar till att uppmärksamma vilka rättsliga krav som
finns på den informationstillgång eller behandlings som avses göras.
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Analysen syftar till att identifiera externa krav på behandlingen och stöd ges
av juridiska staben.
Risk- och informationsklassning utgår från en normerande skala och syftar
till att klassificera information utifrån dess värde för verksamheten, dess
påverkan på patientsäkerhet och verksamhetens effektivitet.
Riskanalysen ska identifiera, analysera och omhändertar risker utifrån
verksamhetsspecifika eller lösningsspecifika förutsättningar.
3.1. Kartlägga informationstillgångar

Regionens informationstillgångar (system, datorer, informationsmängder,
nätverkskomponenter, m.fl.) ska hållas inventerade, genom automatisk och
manuell registrering. Inventariet ska dokumentera ägarskap och ansvar.
Inventariet ska uppdateras automatiskt eller manuellt när nya enheter
godkänds.
Informationstillgångar som krävs för återställning efter störning eller
incident ska hållas särskilt förtecknade.
3.2. Kartläggning av personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter ska inventeras och dokumenteras i
inventariet (registerförteckning). I denna dokumentation ska det framgå
ändamål med behandlingen, kategori av personuppgifter, typer av
personuppgifter, förekomst av känsliga personuppgifter, mottagare internt
och externt, överföring till tredje land, tidsfrist för radering, laglig grund för
behandlingen, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och om
biträde anlitas för behandlingen.
Regionen, dess nämnder, styrelser och bolag är ansvariga för insamling och
lagring av personuppgifter.
Om behandlingen av personuppgifter rättsligt grundar sig på samtycke ska
den personuppgiftsansvarige kunna visa att den registrerade har samtyckt till
behandlingen, ett samtycka ska vara frivilligt och den som samtycker ska
förstå vad den samtycker till och får inte heller vara i beroendeställning. Ett
samtycke kan när som helst återkallas.
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Om behandlingen av personuppgifter grundas på samtycke har den som gett
sitt samtycke rätt till dataportabilitet som, om det är tekniskt möjligt, ska
överföras till ny personuppgiftsansvarig direkt.
3.2.1. Skyddade personuppgifter
Det finns tre typer av lagstadgat skyddade personuppgifter för individer i
Sverige. Det är sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade
personuppgifter.


Sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade
personuppgifter. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd
som gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i
folkbokföringsregistret. Sekretessmarkeringen omfattar alla dina
personuppgifter.

En sekretessmarkering fungerar som en varningssignal för Skatteverket och
andra myndigheter om att en prövning ska göras innan uppgifterna om dig
lämnas ut. Det är alltså ingen absolut sekretess. En sekretessmarkering är en
administrativ åtgärd.


Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering.
När du har en markering för skyddad folkbokföring får du vara
folkbokförd i den tidigare kommunen trots att du har flyttat därifrån,
eller i en annan kommun som du inte haft någon anknytning till. De
gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras
inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra
myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit du får din
post.

Uppgifterna om att du har skyddad folkbokföring skickas till andra
myndigheter och annan samhällsservice du har kontakt med, till exempel
sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa
instanser kan se att du har skyddad folkbokföring.


Fingerade personuppgifter innebär att du får nytt namn och nytt
personnummer.

3.2.2. Patientuppgifter
Endast myndigheter som bedriver hälso- och sjukvård får vara
personuppgiftsansvariga för central behandling av personuppgifter i ett
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nationellt eller regionalt kvalitetsregister. Utlämnandet av patientuppgifter
till ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister ska föregås av kontroll att
registret uppfyller krav.
3.3. Rättslig analys

Den rättsliga analysen ska ta hänsyn till vilken avsedd användning av
information och vilken verksamhet. Det för att bedöma vilka rättsliga
förpliktelser som gäller som externa krav gentemot
informationshanteringen.
Även avtal med externa parter bör analysera i detta steg för att säkerställa att
alla externa krav är identifierade.
3.4. Risk- och informationsklassning

Informationstillgångar ska analyseras och tilldelas en klass som motsvarar
konsekvenserna för verksamhet och individ om informationen sprids till
obehörig, är oriktig eller inte finns tillgänglig. Medicintekniska it-produkter
ska riskklassificeras utifrån patientsäkerhet och verksamhetens effektivitet.
3.5. Riskanalys

Riskanalyser, riskbedömning och riskhantering ska vara en kontinuerlig
process som genomförs eller revideras vid förändrade förutsättningar, som
exempelvis ändrad organisation, nya it-stöd, utkontraktering av verksamhet
eller informationshantering eller tekniska förändringar.
It-stöd, medicinska informationssystem och medicinska it-produkter som
ansluts till regionens nätverk och dess påverkan på övriga it-komponenter
ska riskanalysera inför frisläppande/driftgodkännande.
Riskhanteringsprocessen ska ta hänsyn till safety (patientsäkerhet), security
(informationssäkerhet) och effectiveness (verksamhetens effektivitet).
Risker som identifieras ska dokumenteras och ett riskhanteringsbeslut fattas,
som resulterar i att risken accepteras eller att risken ska minskas. Ansvar för
åtgärderna ska dokumenteras. De risker som inte kan accepteras eller
minskas ska eskaleras.
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Kraven om riskanalys för medicintekniska produkter anses uppfyllt om den
medicintekniska produkten är CE-märkt. Leverantörens riskanalys
begränsar sig till att medicintekniska produkter används i enlighet med
definierad avsedd användning. Regionen ansvarar för att den
medicintekniska produkten används i enlighet med avsedd användningen,
risken med användningen i den lokala miljön (nätverk) och hur den används
ska regionen analysera.
Om produkt som inte är CE-märkta enligt MDD ska användas på ett sätt
som definierar det som en medicinteknisk produkt, alternativt att en CE–
märkt produkt inte används i enlighet med avsedd användning ska
regelverket för egentillverkning av medicinteknisk produkt följas.
Säkerhetsskyddsanalys ska genomföras med regelbundenhet 1 på 2 år.
3.6. Analyser behov av och risken med åtkomst

Behov av åtkomst till informationstillgångar och risken med föreslagen
behörighet och åtkomst som tilldelas slutanvändare ska analyseras.
Analysen ska utgå från verksamhetens behov, uppdrag, kategorier av
medarbetare, legitimation eller delegation samt om det finns särskilda
omständigheter.
Regler för åtkomst till respektive information ska styras genom
administrativa och tekniska skyddsåtgärder.
Åtkomst till regionens nätverk och it-stöd ska begränsas till det som subjekt
(slutanvändare, systemkonton och administrativa konton) har behov av och
grundregeln är att neka åtkomst.
Medarbetare ska identifieras unikt vid all åtkomst till informationstillgångar
genom användande av personnummer eller HSA-id, vid undantag i itkomponenter ska användarnamn eller annan uppgift vara knuten till
personnummer.
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4. Skydda
4.1. Medarbetaren och informationssäkerhet

4.1.1. Före anställning
Vid kritiska tjänster ur ett säkerhetsperspektiv bör bakgrundskontroll
genomföras inför anställning eller tilldelning av roll.
Medarbetare som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska
säkerhetsprövas och godkännas av säkerhetsskyddschef.
Anställningsvillkor ska inkludera ett uttalande om den anställdes ansvar för
informationssäkerhet och vid anställning ska den enskilde informeras om:
 vilka personuppgifter som samlas in,
 hur dennes personuppgifter behandlas och i vilket syfte,
 vilken information som ägs av arbetsgivaren,
 vilka regler och skyldigheter för användning av regionens it-resurser
som gäller,
 att arbetsgivaren kan genomföra kontroll vid misstanke om brott mot
gällande regelverk och/eller lagstiftning,
4.1.2. Under anställning
Medarbetare ska under dennes anställning regelbundet informeras och göras
medvetna om sina skyldigheter.
Medarbetares tillgång till regionens it-stöd kan stängas av vid misstanke om
brott eller avsteg från internt regelverk eller om användningen utgör en
allvarlig risk för it-miljö och/eller informationstillgångar.
Medarbetare i regionens verksamheter ska erhålla nödvändig utbildning i
informationssäkerhet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Utbildningen
ska vara anpassad efter befattning, roll och arbetsuppgifter.
Närmaste chef ansvarar för att alla medarbetare har möjlighet att och
genomför utbildning i informationssäkerhet. För att tilldelas åtkomst till
känsliga uppgifter krävs att utbildningen informationssäkerhet i vården
också genomförs. Chefen ansvarar för att aktuella utbildningar regelbundet
repeteras och att kompetensen är tillräcklig för arbetsuppgiften.
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It-chef ansvarar för att it-personal har den kompetens som krävs inom
informationssäkerhet, baserat på de arbetsuppgifter medarbetaren har.
4.1.3. Avslut eller ändring av anställds ansvar
Vid ändring av anställds ansvar, arbetsuppgifter eller organisatorisk
placering ska ny chef säkerställa att åtkomst till it-stöd och lokaler är
anpassat och begränsat efter nya eller förändrade förutsättningar.
När medarbetare avslutar sin anställning inom regionen ansvarar chef för att
alla informationstillgångar som medarbetaren kontrollerar återlämnas
(exempelvis dokument, datorer, telefoner, surfplattor, m.m.) och att all
åtkomst till it-stöd och lokaler tas bort.
4.2. Utveckling, anskaffning och underhåll av it-stöd

4.2.1. Analys och specifikation av informationssäkerhetskrav
Vid utveckling och anskaffning av it-stöd ska det analyseras vilka
skyddsåtgärder som krävs och vilka åtgärder som måste vidtas för att få
avsedd effekt. Grunden för denna analys är rättslig analys, risk- och
informationsklassning samt riskanalys.
Säkerhetskraven på systemet ska tydligt framgå i kravspecifikationen och
ingå som en del i avtalet eller vid utveckling.
Säkerhetskraven ska följas upp regelbundet i syfte att vid behov anpassa
skyddet och det ska dokumenteras vilka åtgärder som vidtas.
Vid utkontraktering av informationshantering ska utredas möjligheten att
kostnadseffektivt avveckla utkontrakteringen och omhänderta
informationshanteringen i egen regi eller byta leverantör i händelse av att
leverantören inte kan leverera fullgod tjänst.
4.2.2. Regler för säker utveckling
Säkerhet i design, utveckling och utvecklingsmiljön ska utgöra en integrerad
del i utvecklingsprojekt och uppdrag. Standarder för säker
mjukvaruutveckling bör användas. Utvecklare ska utbildas i skapande av
säker källkod.
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Lagring och versionshantering av källkod ska säkerställa skydd mot
påverkan eller spridning.
Instruktioner för säker systemutveckling ska finnas. Genom avtal ska
samma instruktioner eller motsvarande nivå säkerställas gentemot
utkontrakterad systemutveckling.
Vid systemutveckling ska system, programvara och informationstillgångar
skyddas på motsvarande sätt som resultatet av systemutvecklingen.
4.2.3. Rutiner för hantering av systemändringar
It-stöd ska, innan det tas i drift, ha driftgodkänts i enlighet med
ändringsprocessen.
4.2.4. Teknisk granskning av tillämpningar efter ändringar i
driftsmiljö
Vid förändringar i driftsmiljön ska kontroll av tillämpningar och rutiner ske
för att säkerställa att förändringen inte påverkar säkerheten. Ändringar i
driftsmiljön ska planeras i tid för att möjliggöra tester och granskningar
samt anpassningar av kontinuitetsplaner.
4.2.5. Restriktioner för ändringar av programpaket
Programpaketens konfiguration bör säkerställa kompabilitet och ska
definieras samt implementeras i lokala programpaket för distribution och
skyddas mot obehörig påverkan.
4.2.6. Utkontrakterad utveckling
Utkontrakterad utveckling ska övervakas och styras. Avtalen ska reglera
hantering, utveckling, design, kodning, testning och immateriella rättigheter.
Vid avtal om utveckling ska de utformas så att beställaren erhåller
fullständigt ägande och upphovsrätt, samt övriga immateriella rättigheter till
allt arbete och material som upp- eller tillkommit i samband med uppdraget.
Om detta inte är möjligt bör avtal om deponering av källkod träffas.
Utkontrakterad utvecklingsleverantör ska påvisa vilka tester som genomförs
och hur leveranser lever upp till ställda säkerhetskrav.
4.2.7. Testning
Säkerhetstester (exempelvis sårbarhetstester) ska genomföras vid utveckling
och vid behov ska penetrationstester genomföras. Genomförd rättslig
analys, risk- och informationsklassning samt riskanalys är vägledande.
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It-stöd ska genomgå acceptanstest före godkännande av beställare. I
acceptanstest och godkännandet ska det ingå en uppföljning av
säkerhetskraven som ställts i avtalet.
Information i samband med systemutveckling och test ska skyddas enligt
samma principer som övrig verksamhetsinformation, i enlighet med
informationssäkerhetsanalysens krav.
Verksamhetsinformation/produktionsdata ska inte användas i test. Om
undantag från detta sker ska det beslutas skriftligt av informationsägare eller
motsvarande och radering efter test ska säkerställas.
4.2.8. Upphandling av it-stöd och systemutveckling
Informationssäkerhetskrav ska vara en del i upphandling och/eller
anskaffning/investering. Kravspecifikationen ska utgå från
informationssäkerhetsanalys (rättslig analys och risk- och
informationsklassning av informationstillgångar och riskanalys).
En upphandling som innefattar uppgifter som kan ha påverkan på Sveriges
säkerhet ska upphandlas med särskilda krav. Kontakta säkerhetsskyddschef
för stöd.
Upphandlingen ska omhänderta informationssäkerhetskrav både på
leverantörens arbete med informationssäkerhet och på produkt eller tjänst
omfattande även hantering av information organisatoriskt, administrativt
och tekniskt.
4.3. Informationssäkerhetsregler för leverantörsrelationer

Leverantörer får endast ha åtkomst till informationstillgångar som krävs för
att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt.
I vilket land personuppgifter behandlas ska vara känt av regionen.
Personuppgifter ska inte överföras till tredje land för behandling. Om
personuppgifter kommer att behandlas i tredje land, utanför EU/EES, ska
biträdet kunna visa att undantagen från förbudet mot överföring till tredje
land kan tillämpas.
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Vård och behandling får inte genomföras utanför Sverige. Konsekvenserna
är nämligen svåra att överblicka och rättsläget oklart då Offentlighet och
Sekretesslagen slutar att verka utanför Sverige. Patientskadeförsäkringen är
endast, med ett undantag, giltig i Sverige.
Direktåtkomst till patientuppgifter över vårdgivargränserna är inte tillåten
om åtkomsten sker utanför Sverige.
Vid även tillfällig överföring av information till annat land gäller inte
svensk lagstiftning, så även inom EU måste skyddet för den enskildes
uppgifter säkerställas.
4.4. Hantering av säkerhet inom leverantörsavtal

Reglera vilka rättsliga krav, inklusive skydd av personuppgifter, immateriell
äganderätt och upphovsrätt och en beskrivning av hur det säkerställs att de
uppfylls. Reglera vilken användning av information som är tillåten och hur
det ska gå till.
Reglera villkor för åtkomst till information, hur behörighet och borttagande
av behörighet hanteras.
Reglera villkor för incidenthantering (särskilt rapportering och samarbete
under incidenthantering).
Regionens avtalsmall för personuppgiftsbehandling bör användas om
leverantören är ett biträde till regionen.
Reglera vilka krav på informationssäkerhetskunskap som krävs hos
leverantören och dennes personal.
Reglera krav på bakgrundskontroll och eller säkerhetskontroll av
leverantörens personal. Om avtalet omfattas av säkerhetsskydd (SUA) ska
säkerhetsprövning genomföras av regionens säkerhetsskyddschef.
Reglera leverantörens skyldigheter att genomföra egenkontroller intern
revision eller extern revision gällande informationssäkerhet, samt vilka
ytterligare revisioner/granskningar som regionen kan initiera.
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4.5. Försörjningskedjan för informations- och kommunikationskedjan

Processer för att identifiera produkt- eller tjänstekomponenter som är
kritiska för att upprätthålla funktionalitet ska finnas.
Processer för att hantera livscykel, tillgänglighet och tillhörande risker för
informations- och kommunikationsteknik ska finnas.
4.6. Hantering av leverantörers tjänsteleverans

Tjänsteleverantörers säkerhet ska övervakas för att säkerställa följsamhet
mot avtal.
Granskning av informationssäkerheten hos leverantör ska göras.
4.7. Information

4.7.1. Skydda information
Regionens information ska lagras och bearbetas i regionens it-stöd. Vilken
information som får bearbetas, lagras, eller kommuniceras i olika it-stöd ska
framgå av dokumentation kring respektive it-stöd.
Information ska märkas utifrån dess skyddsbehov, utgå från klassning för att
kunna hantera delning av information både analog och digital på ett säkert
sätt.
Allmänna handlingar ska hållas ordnade genom diarieföring eller på annat
sätt, exempelvis personalsystem eller journalsystem.
Vid utlämnade av handlingar/information ska det föregås av en
menprövning. Vid utlämnande av sekretessbelagda uppgifter ska
mottagarens identitet styrkas.
Beslut sker skriftligen om att inte lämna ut allmän handling med stöd av
sekretess, möjlighet finns att överklaga beslut i domstol.
Respektive handläggare ansvarar för att följa gällande gallringsplan som
reglerar bevarande och gallring och varje objektägare ansvarar för att it-stöd
följer gallringsbeslut.
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4.7.2. Skydda konfidentiell information
Konfidentiell information är information som det råder sekretess kring eller
som ska skyddas mot obehörig åtkomst. Exempelvis patientuppgifter,
personuppgifter, känsliga personuppgifter eller upphandlingar. Uppgifter
som är klassificerade som K2 eller K3 är konfidentiella och ska behandlas i
enlighet med nedan krav.
Dessa uppgifter ska behandlas i regionens it-miljö. Om undantag ska göras
och extern drift ska användas krävs särskilda skyddsåtgärder. Uppgifter
kommer även behandlas i av SKL ägda Inera AB:s lösningar.
Behandling av dessa uppgifter i en molntjänst (SAAS) ska föregås av en
rättslig bedömning att behandlingen är tillåten och en riskanalys.
Behandlingen bör ske i EU/EES eller av EU godkänt land med motsvarande
rättsligt skydd eller så kallade bindande avtal. Om bolaget har sitt säte
utanför EU/EES så är det endast tillåtet om särskilda åtgärder vidtas. Dessa
åtgärder ska väljas utifrån vilken risk som föreligger och riskhantering är en
förutsättning.
It-stöd som innehåller personuppgifter ska använda information om individ
och eventuella skyddsbehov från folkbokföringen.
Upprättad eller inkommen hemlig handling som är av betydelse för Sveriges
säkerhet ska handläggas av säkerhetsskyddschef och all behandling ska ske i
Sverige.
Verksamhetsspecifika rutiner ska finnas för kontakt och kommunikation
med personer som har skyddade personuppgifter.
Skyddade personuppgifter ska vara tydligt märkta, det ska framgå för
personer som hanterar dem. Verksamhet och it-stöd ska endast behandla och
tillgängliggöra de uppgifter som är nödvändiga, exempelvis om endast
namn krävs ska inte ytterligare personuppgifter finnas eller vara åtkomliga.
Uppgifter som ensamt eller tillsammans med annan uppgift lämnar
upplysningar om var personen bor eller vistas ska hanteras ytterst varsamt
och normalt sett inte lämnas ut. Exempel på uppgifter är personnummer,
adress, e-postadress, telefonnummer, anhörig, arbetsgivare, arbetsplats,
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skola, vårdgivare, namnbyte, var i en myndighets verksamhet ett ärende har
handlagts, m.fl.
För att lämna ut uppgifter om skyddade personer måste det vara klart att
utlämnande kan göras utan risk för den enskilde.
Det ska vid utveckling och förändring av it-stöd särskilt beaktas skyddade
personuppgifter och markeringen ska tydliggöra om det gäller
sekretessmarkering och skyddad folkbokföring.
Utskick till personer med skyddade personuppgifter får använda
myndighetens egna uppgifter om personer. Vid skyddad folkbokföring ska
försändelser gå via Skatteverket.
4.7.3. Skydda patientuppgifter
Specifika krav finns lagstiftade för behandlingen av patientuppgifter.
Journaluppgifter är möjliga att spärra för åtkomst mellan vårdenheter och
mellan vårdgivare av patienter. Spärr av barns journal är inte tillåten av
vårdnadshavare. Barn kan själva spärra sin journal när den bedöms vara
mogen det beslutet.
Patienten ska bli informerad om vilka kvalitetsregister som det finns
registrerade uppgifter i samt rätt att få sina uppgifter borttagna.
Regionen kan skicka påminnelse om besök till patient via sms efter att
samtycke till detta inhämtats.
Vid behov av att skicka annan information som ryms inom begreppen
kallelse eller påminnelse, exempelvis inställt besök, ska en riskanalys
genomföras, instruktioner utarbetas och ett undantag beslutas.
4.7.4. Skydda information i generella meddelandetjänster
Generella meddelandetjänster som exempelvis e-post, chatt, sms, m.m. är
avsett för meddelanden som inte innehåller konfidentiell information
klassificerad som K2 eller högre. Informationsöverföring av konfidentiella
uppgifter ska använda för detta avsedda meddelandetjänster.
Meddelandetjänster ska vara tilldelade av regionen för tjänsteärenden.
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Information klassificerad som K2 kan hanteras i internt i generella
meddelandetjänster, exempelvis kan personuppgifter skickas i e-post och
chatt internt. Samma information får inte hanteras i dessa lösningar
gentemot externa, medborgarna får inte häller ombes använda sig av denna
typ av lösningar för att förmedla känsliga uppgifter. Detta gäller även till
mobila enheter som använder sig av externa nätverk för kommunikation
(sms i mobilnät).
Detta är inte tillåtet att frångå från även om den enskilde samtycker. Ett
samtycka kan aldrig ske till en osäker hantering.
Meddelandetjänster är inte avsedda som lagringsplats och informationen ska
inte lagras där längre tid än nödvändigt.
Handläggare som skickar meddelanden är ansvarig för vad som skickas eller
lagras och ska säkerställa att allmänna handlingar (myndighetspost) hanteras
på ett korrekt sätt i enlighet med fastställda regler. Information som skickas
och tas emot i regionens it-stöd, kan omfattas av Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen, Arkivlagen m.fl. på samma sätt som
övriga handlingar.
4.7.5. Skydda användande av sociala medier
Användande av sociala medier som kanal för att kommunicera ska vara
beslutad av chef. Kommunikationsstaben har instruktioner och rutiner för
hur detta ska gå till.
Registrering av kontaktuppgifter i sociala medier får ske om det ingår i
verksamheten och är beslutat av chef.
Konfidentiella uppgifter (exempelvis känsliga personuppgifter) får inte
kommuniceras i sociala medier. För bilder eller andra personuppgifter ska
samtycke inhämtas.
Information som skickas och tas emot i sociala medier av regionen omfattas
av Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Arkivlagen
m.fl. på samma sätt som övriga handlingar.
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4.8. Informationstillgångar

Informationstillgångar är alla tillgångar som antingen är information eller
bärare av information men inte medarbetare eller slutanvändares enskildes
ansvar. Exempel på informationstillgångar är datorer, mobiltelefoner,
servrar, nätverk, medicinteknisk utrustning eller it-produkter.
4.8.1. Skydda informationstillgångar
Regionens it-resurser är endast avsedda att användas som arbetsredskap vid
tjänsteutövning och får inte användas till annan verksamhet (exempelvis
bisyssla).
It-stödens skyddsmekanismer och säkerhetsfunktioner ska hållas
uppdaterade och får inte kringgås eller sättas ur spel.
Klassificerad information på nivå K2 eller R2 ska om de lagras på enheter
som enskilda användare förfogar över (datorer, mobiltelefoner, surfplattor
eller motsvarande) skyddas genom kryptering. Information som innehåller
känsliga uppgifter klassificerade som K3 eller R3 ska alltid lagras krypterat
alternativt ha kompensatoriska skyddsmekanismer.
När organisationens utrustning överlämnas eller säljs alternativt när en
användare använder privata utrustning ska det säkerställas att information
överförs till regionen och raderas säkert från utrustningen.
4.8.2. Webbplatser
När regionens webbplatser innehåller så kallade cookies ska besökaren
informeras om detta och ändamålet med dem samt ge sitt samtycke.
Webbsidor som presenteras extern ska säkerställa att mottagaren kan
kontrollera vem som utfärdat informationen genom certifikat och krypterad
överföring.
4.8.3. Mobila enheter och extern åtkomst
Mobila enheter, ska alltid styras och kontrolleras av regionen med möjlighet
att begränsa användning, inställningsmöjligheter, åtkomst, installera eller
exekvera kod och kunna radera regionens information. Undantag medför att
behandling eller åtkomst till regionens information inte är tillåten från
aktuell enhet.
Anslutning från nätverk som regionen inte har kontroll över (exempelvis
internet, telefonnät, Sjunet, m.fl.) ska ske via regionens fördefinierade
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punkter för extern åtkomst, tydligt definierade och dokumenterade. Vid
åtkomst ska risken analyseras och vidtagna kompensatoriska åtgärder
dokumenteras och beslut fattas av objektägare.
För åtkomst till interna resurser enligt ovan ska autentisering av användare
och enheter ske med flerfaktorsautentisering (se krav kring åtkomst).
All vård som bedrivs på distans (det vill säga inte i regionens lokaler) ska
ske inom Sveriges gränser för att säkerställa att svensk rätt gäller och att
skyddet för den enskildes vård omhändertas på motsvarande sätt som om
vården bedrivs i våra lokaler. Undantag gentemot detta måste utredas och
motsvarande skydd måste säkerställas.
4.8.4. Flyttbar lagringsmedia
Flyttbara medier, exempelvis mobiltelefoner, USB-minnen, externa
hårddiskar, bärbara datorer, m.m., ska hanteras utifrån klassning av dess
innehåll. Innehåller lagringsmediet sekretessbelagda uppgifter eller
klassificeras som K2 eller högre ska informationen på enheten antingen
skyddas mot obehörig åtkomst alternativt hållas under ständig uppsikt eller
vara inlåsta.
Lagringsmedia som har information klassad K2 eller högre ska förstöras,
avmagnetiseras eller överskrivas på ett säkert sätt när de avvecklas eller
återanvänds.
Lagringsmedia ska transporteras på motsvarande sätt som vid överföring till
annan. Då informationsinnehållet är klassificerat som K2 och K3 kan det
skickas med post till andra myndigheter eller rek-post.
Innehåller lagringsmedia uppgifter klassificerade som hemliga med
påverkan på Sveriges säkerhet ska det överlämnas personligen.
4.9. Styrning av åtkomst

4.9.1. Verksamhetskrav för styrning av åtkomst
Informationstillgångar klassificerade som K2, R2 och T2 eller högre ska
enbart tillåta åtkomst med flerfaktorsautentisering.
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För åtkomst till känsliga uppgifter klassificerade som K21 ska tillitsnivå för
identifikation uppnå LOA 2.
För åtkomst till känsliga uppgifter klassificerade som K3 ska tillitsnivå för
identifikation uppnå LOA 2 men bör uppnå LOA 3.
För informationstillgångar som klassificeras som K1 eller K0 ska som lägst
användaridentitet i kombination med lösenord användas.
4.9.2. Nätverk och nätverkstjänster
Möjligheten att ansluta enheter till regionens nätverk ska tekniskt vara
begränsat till enheter som godkänts för anslutning. Användare får endast
ansluta av regionen tillhandahållen eller kontrollerad it-utrustning till
regionens it-stöd, exempelvis får inte privat USB-minne anslutas till
regionens utrustning.
Anslutning av enheter som inte tillhandahållits och kontrollerats av regionen
ska ske till publika nätverk eller gästnätverk.
Anslutning av it-utrustning som inte tillhandahållits av regionen men som
krävs för att utföra arbete på uppdrag av verksamheten (som medtas av till
exempel konsulter och teknisk support m.m.) får anslutas efter att
kompensatoriska åtgärder vidtagits och att det reglerats i avtal.
Utrustning som är ansluten till regionens nätverk får inte samtidigt vara
uppkopplad mot annat nätverk.
4.9.3. Hantera användaråtkomst
Registrering av användarna ska ske automatiskt eller delvis automatiserat
med underlag från valt mastersystem. Ansvarig för registrering av anställd
eller uppdragstagare är närmaste chef.
Avregistrering av användare ska ske automatiskt eller delvis automatiserat
med underlag från mastersystem när medarbetarna avslutar anställning eller
att uppdrag upphör.
Vid beslut av chef om tilldelning av behörighet till en användare ska en
behovs- och riskbedömning göras. Användaren ska tilldelas behörighet
1

Se avsnitt risk och informationsklassning, samt metodstöd risk- och
informationsklassning.
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utifrån behov av uppgifterna för arbetsuppgifterna, risken med åtkomsten,
organisatorisk tillhörighet och kunskaper i informationssäkerhet
(grundläggande e-kurser för informationssäkerhet är obligatoriska).
Behörighet ska godkännas av verksamhetschef eller motsvarande, alternativt
av denne utsedda personer. Beställning av behörighet bör ske på ett
enhetligt sätt där beställning, registrering, ändring och avregistrering av
behörigheter dokumenteras strukturerat.
Gruppkonton eller fleranvändarkonton är inte tillåtna. Om det på grund av
verksamhetens beskaffenhet och it-stödens begränsningar ändå är
nödvändigt med gruppkonton ska de konfigureras med begränsningar.
Åtgärder som vidtas från ett gruppkonto ska kräva en personlig inloggning i
verksamhetsstöd (exempelvis NCS Cross).
4.9.4. Hantering av privilegierade åtkomsträttigheter
Åtkomst med utvidgade rättigheter, så kallade administratörs- eller
privilegierade åtkomsträttigheter ska begränsas till vad som är nödvändigt.
Administratörs- eller privilegierade åtkomsträttigheter ska vara kopplade till
personliga användarkonton och kräva flerfaktorsautentisering.
Beslut om administratörsrättigheter ska vara skriftliga, baseras på av chef
godkänt behov och fattas av informationsägare/objektägare eller delegerat
till förvaltningsledare.
4.9.5. Konfidentiella autentiseringsinformation
Identiteten på en användare ska kontrolleras gentemot giltig legitimation
innan autentiseringsuppgifter tilldelas, även vid förnyelse eller tillfällig
tilldelning.
Tillfällig konfidentiell autentiseringsinformation, exempelvis
återställningslösenord, ska vara unik för en individ och tillfälle.
Autentiseringsinformation som finns förkonfigurerad i lösningar/it-stöd ska
alltid ändras vid installation i it-miljö.
4.9.6. Förändrad behörighet
Återkallning av behörighet ska ske omedelbart vid avslutat anställning eller
när användaren inte längre har behov av tilldelad behörighet.
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Förändringar i anställningen ska återspeglas i avlägsnande av rättigheter
som inte är godkända för aktuell arbetsuppgift.
Verksamhetschef eller av denne utsedd ansvarar för alla tilldelade
behörigheter. Tidigare behörigheter ska bedömas av nuvarande chef om inte
särskilda skäl föreligger.
4.9.7. Användaransvar
Användaruppgifter, lösenord och enheter för autentisering (exempelvis
tjänstelegitimation, koddosa, lösenordsgenerering i app) är personliga och
får inte lånas ut. Lösenordsfras ska vara minst 12 tecken. Användare
ansvarar för att inloggningsuppgifter hålls konfidentiella.
Regelbundet byte av personliga lösenord bör inte ske maximalt 1 ggr/år.
Gruppkonton regelbundet byta lösenordsfras ska ske minst 4 ggr/år.
Lösenordsfras som blir känd av obehörig eller misstänks bli känd ska bytas
snarast och händelsen ska anmälas som incident och närmaste chef
informeras.
Användare ska hantera it-stöd på ett sätt som minimerar risken för att
obehöriga får tillgång till den, att den stjäls, går förlorad eller möjliggör
åtkomst till informationstillgångar.
Automatisk utloggning eller låsning ska säkerställas automatiserat. Om detta
inte är möjligt ska kompenserande säkerhetsåtgärder vidtas.
4.9.8. Administration och utveckling
Verktygsprogram med förmågan att kringgå säkerhetsåtgärder för system
och program ska begränsas till vad som är nödvändigt. All användning ska
loggas.
4.9.9. Styrning av åtkomst till information
Information ska skyddas vid hantering genom att detta sker i skalskyddade
utrymmen där en förteckning förs över personer som har åtkomst till
utrymmet.
Ljud- och videoupptagningar ska hanteras som handlingar med lämpliga
säkerhetsåtgärder.
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Utformningen av skyddsåtgärder när information byter bärare, till exempel
när elektronisk information skrivs ut på papper eller förmedlas via telefon,
ska anpassas till de förändrade förutsättningarna.
När känslig information överförs muntligt ska den som förmedlar
informationen förvissa sig om att mottagaren är den avsedda och att
lämpliga skyddsåtgärder vidtagits mot att fel personer kan höra eller
avlyssna. Innan information överlämnas ska mottagaren informeras om hur
informationen ska hanteras och förvaras. Detta innebär till exempel att
telefonsamtal med känslig information ska ske där det inte kan avlyssnas
och att känslig information på presentations-tekniska hjälpmedel ska
skyddas mot insyn och avlägsnas efter möten.
4.9.10.
Granskning av användares åtkomsträttigheter
Tilldelade åtkomsträttigheter ska regelbundet följas upp för att säkerställa
att endast behöriga användare har åtkomst till information.
Administratörsuppgifter i regionens it-miljö ska genomföras i för ändamålet
avsedda verktyg som möjliggör loggning och larm vid otillåten åtgärd.
4.9.11.
Särskilda krav för behandling av
patientuppgifter
Patientuppgifter får göras tillgängliga för att läsas genom direktåtkomst för
andra vårdgivare (sammanhållen journalföring) efter avtal om detta mellan
vårdgivarna. Men patienten har rätt att begära att uppgifter inte ingår i
sammanhållen journalföring, dvs. är åtkomliga för andra vårdgivare, genom
spärr av uppgifter mellan vårdgivare.
Patienten har även rätt att begära att uppgifter inte är åtkomliga för andra
vårdenheten (kliniker) genom så kallad spärr av uppgifter inom vårdgivare.
Vårdnadshavare får inte spärra uppgifter om dennes barn. Barn kan själva
när de anses mogna nog spärra egna uppgifter för sammanhållen
journalföring.
Patienten har rätt att få en anteckning införd i journalen om att den har en
avvikande mening till det som antecknats i journalen.
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4.10.

Kryptering

4.10.1.
Kryptografiska säkerhetsåtgärder
Elektroniska signaturer ska baseras på PKI lösning som tillhandahåller
certifikat på smarta kort och certifikat på servrar. Detta ska ske med kända,
säkra och moderna (effektiva) algoritmer och kända lösningar för certifikat.
Nyckelängder och praktisk hantering av nycklar kräver säkra processer för
att generera, lagra, arkivera, hämta, distribuera, återkalla och förstöra
kryptografiska nycklar.
Kryptografiska algoritmer ska för uppgifter som är hemliga med hänsyn till
Sveriges säkerhet och där försvarssekretess OSL 15. 2§ gäller vara
godkända av Försvarsmakten och tillhandahållas av FRA.
4.11.

Fysisk och miljörelaterad säkerhet

4.11.1.
Säkra områden
Det fysiska skyddet ska utformas i olika skyddsnivåer för att omhänderta
risker och hot mot informationshanteringen på ett lämpligt sätt. Nivån på det
fysiska skyddet och dess placering ska baseras på genomförd risk- och
informationsklassning och riskanalys. Grundregeln är att information aldrig
ska lämnas oskyddad.
Informationsbehandlingsresurser och utrustning som är känslig i sig själv
eller behandlar känslig information ska placeras i skyddsnivå 2 eller 3.
Exempelvis ska all nätverksutrustning där känsliga uppgifter kan
förekomma skyddas som att den behandlar känslig information.
Fysiska säkerhetsåtgärder för information, informationsbehandlingsresurser
och utrustning ska samordnas med övrig fysisk säkerhet.
Skalskyddet ska anpassas till säkerhetskrav för tillgångarna inom
skalskyddet och resultatet av en riskbedömning. Skalskyddet ska byggas
upp i flera lager.
4.11.2.
utanför egna lokaler
Risker i samband med hantering informationstillgångar utanför de egna
lokalerna ska beaktas och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas.
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4.11.3.
Skyddsnivå 1 (allmänna utrymmen)
Tillträdeskontroll till byggnader och lokaler ska finnas, för att möjliggöra att
endast behöriga ges tillträde och allmänhetens tillträde kan begränsas.
Informationsbehandlingsresurser ska placeras så att åverkan inte kan ske
utan att det uppmärksammas. Kablage för informationsöverföring ska dras
skyddat mot åverkan och manipulation.
Lämpliga detekteringssystem ska finnas för att säkerställa att icke behörig
personal inte befinner sig i lokaler eller utrymmen vid fel tillfälle.
4.11.4.
Skyddsnivå 2 (begränsade utrymmen kontor,
rum och anläggningar)
Behandling och lagring av känsligt material ska ske i kontor, utrymmen och
anläggningar som inte allmänheten har tillträde till. Utrymmen bör utformas
för att förhindra att konfidentiell information eller verksamhet är synlig eller
avlyssningsbar från utsidan.
4.11.5.
Skyddsnivå 3 (Säkra utrymmen)
För att säkerställa att endast behörig personal ges tillträde till denna
skyddsnivå ska de skyddas med lämpliga tillträdesspärrar och kontroller.
Entréer ska skyddas med bemannade receptioner eller elektroniska
passagekontrollsystem. För att möjliggöra loggning av in- och utpasserande
ska kontrollsystemen vara kopplade till individuella inpassering och eller
koder. För att uppnå full effekt av tillträdesskyddet bör det integreras med
detektorsystem för otillåten närvaro (inbrottslarm).
Extern personal bör beviljas begränsat tillträde till säkra utrymmen, tillträdet
ska övervakas.
Medarbetare som arbetar i säkra utrymmen ska bara känna till förekomster
av eller aktiviteter inom det säkra utrymmet baserat på vad de behöver veta
för att kunna utföra sina uppgifter.
Endas av regionen tillhandahållen utrustning är tillåtet i säkra utrymmen,
undantag ska dokumenteras och tillföras kompensatoriska åtgärder.
Tillträde till lastningsområde ska begränsas till de som har behov av det och
utformas så att det begränsar åtkomsten till vad som är nödvändigt.
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4.11.6.
Skydd mot yttre hot
Informationsbehandlingsresurser är känsliga för brand, annan
temperaturhöjning och rök. Det ska finnas ett ändamålsenligt skydd mot
brand och rök samt extra kyla motsvarande behovet för att säkerställa rätt
temperatur.
Rör, där vatten står under tryck, bör inte finnas i säkra utrymmen och
vätskelarm ska finnas.
4.11.7.
Utrustning
Utrustning bör placeras och skyddas mot miljömässiga hot mot för att
minimera riskerna. Den ska placeras så att skydd mot obehörig åtkomst eller
påverkan på tillgänglighet och riktighet är möjlig.
För verksamheten kritiska it-stöd samt verksamheten som utför drift och
support av dem ska vara försedda med skydd mot störningar i
elförsörjningen.
Tester ska göras regelbundet för att kontrollera att övergång till reservkraft
fungerar och reservkraft ska kunna tillhandahålla kraft under minst 7 dagar.
4.12.

Driftsäkerhet

4.12.1.
Dokumentation
Det ska finnas dokumentation för it-stöd, som uppfyller kraven för att
möjliggöra säker drift. Dokumentation ska vara fullständig och aktuell.
Ändringar av dokumentationen, och kopior av dessa, bör ske enligt
fastställd rutin.
Förvaltningsdokumentation ska innehålla rättslig analys, risk- och
informationsklassificering, risk- och säkerhetsklassning, riskanalys och
skyddsnivå med dokumenterad skyddsnivå. Skyddsnivå ska dokumentera
identifierade krav och faktiska säkerhetsåtgärder eller kompensatoriska
åtgärder som vidtagits.
Mål och plan för att eliminera gapet gentemot säkerhetskrav ska finnas i
förvaltningsplaner. Hot-, risk- och sårbarhetsanalyser ska genomföras
regelbundet och innan viktiga förändringar genomförs.
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Det ska finnas en kopia av driftsdokumentation, liksom av andra för itstödets användning och drift viktiga dokument. Dessa kopior ska förvaras
skilda från originalen i annan brandcell eller annan byggnad.
De delar av systemdokumentationen som innehåller känslig information, ska
skyddas mot obehörig åtkomst genom sekretess.
Kommentar: För system som används för uppgifter som rör rikets säkerhet
eller Sveriges säkerhet ska information som kan påverka denna information
sekretessbeläggas enligt Offentlighet och Sekretesslagen 15 kap. 2§,
kontakta säkerhetsskyddschef.
4.12.2.
Loggning
Informationsbehandlingsresurser som klassificerats som K2 eller högre ska
logga drift och säkerhetshändelser, övervakning av drift och
säkerhetshändelser ska ske kontinuerligt.
Behovet av loggning av säkerhetshändelser och uppföljning fastställs av
objektägaren genom informationsklassificering. Säkerhetshändelser som ska
övervägas är till exempel behörig åtkomst, privilegierade aktiviteter,
obehöriga åtkomstförsök, systemparametrar, ändringar eller försök till
ändringar av it-stöds säkerhet.
Säkerhetsloggar ska vara skyddade mot obehörig åtkomst och förändring.
Loggarna ska omfattas av fastställda rutiner för säkerhetskopiering och
arkivering.
Säkra källor till tid ska användas och som automatisk uppdaterar systemtid.
4.13.

Drift utanför regionen

När it köps som tjänst (så kallade molntjänster) hos extern part eller
outsourcar (förlägger drift av it-stöd till annan part), ska samma regler för
informationssäkerhet gälla som när driften hanteras i egen regi med
beaktande av särskilda risker och rättsliga krav som följer av att annan
hanterar vår information.
Kraven på informationssäkerhet ska regleras i tjänst eller driftavtal mellan
parterna och uppföljning ska ske regelbundet. Om information i systemen
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innehåller personuppgifter ska parternas roller som ansvarig och biträde
regleras i avtal enligt dataskyddsförordningen.
Beroendet till en enskild leverantör ska minimeras och åtgärder vidtas för att
hantera risken av att en leverantör inte kan fullfölja sitt uppdrag.
Möjligheten för att åter behandla uppgifterna i egen regi ska alltid utredas
och ligga till grund för en möjlig utväg ur avtal och överenskommelser som
inte lever upp till kraven.
4.14.

Kommunikationssäkerhet

4.14.1.
Säkerhetsåtgärder för nätverk
Anslutningar och sammankoppling av externa nätverk ska ske via regionens
noder för externa nätverk. För verksamheter med egen internetkoppling som
avser ansluta till regionens nätverk krävs att en riskanalys och att särskilda
skyddsåtgärder vidtas samt att avtal reglerar detta. Sammankoppling av
nätverk får ske efter att nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits utifrån
genomförd riskanalys och beslut av objektägare för infrastruktur. Det får
dock inte ske om de har olika säkerhetsnivå. Nätverk, dess komponenter och
systemsamband ska vara dokumenterade.
Anslutning av servrar och klienter till nätverk ska säkerställa att endast
nödvändig kommunikation möjliggörs och endast nödvändiga anslutningar
tillåts.
It-chef eller av denne utsedd ansvarar för att utifrån klassificering och
riskanalys analysera och besluta om lämplig nätverksinfrastruktur, behov av
nödvändiga säkerhetsåtgärder och införa dessa i infrastrukturen.
Administration av nätverkskomponenter ska ske från enheter avsedda för
nätverksadministration som inte tillåts ansluta till internet eller andra
resurser. För särskilt kritiska nätverkskomponenter ska särskilt avskilt
administrationsnätverk användas.
För nätverk öppna för trafik från internet eller andra nätverk, exempelvis
Sjunet, ska åtgärder vidtas som möjliggör upptäckt av angrepp genom
automatiserad övervakning som har möjlighet att förhindra, begränsa eller
fördröja angrepp. Vid användning av trådlösa nätverk ska nätverksskydd
mot obehörig användning finnas.
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Vid användning av trådlösa nätverk, det innefattar även telefonlösningar och
olika former av radiokommunikation, ska risken för störningar mot itsystem och känslig utrustning, som till exempel medicinteknisk utrustning,
beaktas.
4.14.2.
Separering av nätverk
Nätverk ska vara separerade så att det finns definierade gränssnitt med
etablerade säkerhetsåtgärder, såväl fysiskt som logiskt, mot andra nätverk.
Produktions-, test- och utbildningsnätverk ska vara uppdelat i
nätverkssegment för att minimera risken för obehörig åtkomst och
möjliggöra uppdelning utifrån informationsinnehåll. Produktionsnätverk ska
vara uppdelade i nätverkssegment för att separera information av olika
informationssäkerhetsklass och känslighet. Trådlösa nätverk har en mera
otydlig gräns mot omvärlden varför oavsett vilken information som överförs
den ska hanteras som ett eget nätverk.
Kommentar: Exempelvis bör inte nätverk för medicintekniska
informationssystem vara på samma nätverk som politisk ärendehantering.
Nätverk ska separeras genom användning av brandvägg som kan begränsa
och granska informationen som tillåts passeras.
SCADA-system bör inte integreras eller anslutas med övriga it-stöd eller itinfrastruktur. När SCADA-system avses integreras med övriga it-stöd eller
infrastruktur ska undantagshantering genom riskanalys med vidtagna
kompensatoriska åtgärder genomföras och dokumenteras.
Test-, utbildnings- och utvecklingsmiljöer får inte innehålla information
eller data som innehåller klassificerad information på nivå K2 eller högre.
4.14.3.
Informationsöverföring
Informationsöverföring innehållande känsliga uppgifter klassificerade som
K2 eller R2 alternativt K3 eller R3 ska skyddas genom kryptering mot insyn
och förvanskning. Nätverk är om inte särskilda säkerhetsåtgärder vidtagits
att anse som öppna. Detta gäller även vid användning av krypterad
överföring genom standarder för WIFI.
Skydd mot skadlig kod eller försök till intrång och angrepp ska kunna
kontrollera även krypterad trafik för att förhindra möjligheten att dölja
angrepp eller informationsspridning genom kryptering.
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4.14.4.
Elektronisk meddelandehantering
Elektroniska meddelanden som klassificeras som K2, K3, R2 eller R3 ska
ha skydd mot obehörig åtkomst och elektroniska signaturer säkerställa
oavvislighet och förhindra förändring. Åtkomst till elektronisk
meddelandehantering från publika nätverk (exempelvis internet) kräver
flerfaktorsautentisering.
Information som har bäring på Sveriges säkerhet ska om det överförs
elektroniskt krypteras med av försvarsmakten godkänd krypteringslösning.
5. Upprätthålla och kontrollera
5.1. Ändringshantering

Ändringar ska planeras och styras i fastställd process eller rutin som
omfattar minst tester, plan för återställning, riskanalys och vidtagna
åtgärder, verifiering av informationssäkerhetskrav med dokumenterade
avvikelser, beroenden eller påverkan på andra objekt.
Godkännande av ändring, frisläppande eller produktionssättning ska ske av
objektägare och dokumenteras.
Ändringar som utgör säkerhetsfixar ska installeras skyndsamt och ska
godkännas av förvaltningsledare enligt fastställd rutin och informeras till
objektägare. Allvarliga störningar i produktionsmiljö kräver ofta att åtgärder
genomförs omgående och att fastställda rutinerna för ändringshantering inte
kan följas, sådana akuta ändringar ska i efterhand följas upp enligt rutinen
för ändringshantering, dokumenteras och rapporteras till objektägare.
Konfiguration av it-stöd ska kontrolleras mot säkerhetskrav och alla
förändringar gentemot fastställd konfiguration ska loggas. It-stöd som utgör
en risk för regionens it-miljö men som är nödvändiga för verksamheten ska
hanteras med särskilda skyddsmekanismer för att minimera risken.
Verksamhetens beroende till informationsbehandlingsresurser för
upprätthållande av kontinuitet av samhällsviktiga tjänster ska identifieras
och rapporteras till MSB.
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5.1.1. Installation av program på driftsystem
Uppdateringar av operativsystem, tillämpningar och programpaket får
enbart göras av administratör på uppdrag av objektägare/förvaltningsledare
eller motsvarande. Konfigurationsstyrning av it-stöd ska finnas för att
säkerställa att säker konfiguration sker. Konfiguration av nätverksenheter
ska jämföras mot definierat säker konfiguration och avvikelser mot detta
dokumenteras.
5.2. Kapacitetsplanering

Planering av kapacitet ska ske i syfte att förutse och förebygga kapacitetseller prestandaproblem i it-miljö.
5.3. Skydd mot skadlig kod

En lista på tillåtna applikationer för respektive it-stöd, it-plattform eller
utrustning ska finnas och hållas uppdaterad.
It-stöd, plattformar och utrustning ska skyddas mot skadlig kod, skyddets
förmåga ska uppdateras automatiskt.
Klienter (exempelvis servrar, datorer och mobila enheter) ska kontinuerlig
övervakas för att identifiera, hantera och larma vid förekomster skadlig kod,
försök till angrepp eller intrång.
Nätverkstrafik från eller till externa nätverk ska övervakas för
skydda mot skadlig kod, skadligt innehåll och förhindra olämplig eller
olaglig informationsöverföring
5.4. Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering av information och programvara ska utföras regelbundet
i enlighet med fastställda krav. Tester för att återskapa information från
säkerhetskopior ska genomföras regelbundet och dokumenteras.
De mest kritiska systemen bör ha backup lagrad som är offline, det vill säga,
kräver manuell inkoppling för att genomföra backup och återställning.
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Säkerhetskopior och original ska förvaras i olika lokaler eller olika
brandceller och lämpliga skyddsåtgärder i överensstämmelse med
informationens klassificering.
5.5. Övervakning och kontroll

Åtgärder på användares enheter i verksamhetsstöd och
kommunikationslösningar, exempelvis dator, e-post, journalsystem,
internetåtkomst, m.fl. registreras i loggar för att möjliggöra uppföljning och
utredning av brott samt för att identifiera hot och upptäcka angrepp eller
försök till angrepp. En del i skyddet utgörs av kontroll om otillåtet material
överförs till externa nätverk.
Medarbetares användning av regionens it-stöd följs upp vid åtkomst till
patientuppgifter, skyddade personuppgifter, m.m. av verksamhetschef eller
av denne utsedd. Vid misstanke om missbruk av regionens
informationssystem eller misstanke om brott genomförs en mera ingående
uppföljning där även exempelvis filer och e-post kan kontrolleras.
5.6. Sårbarheter

It-stöd ska kontrolleras mot tekniska sårbarheter regelbundet och vid
förändringar. Kontrollerna ska genomföras systematiskt och åtgärder ska
vidtas för identifierade sårbarheter, resultatet ska rapporteras till
informationssäkerhetschef och Dataskyddsombud.
Tekniska sårbarheter ska hanteras i fastställd process för ändringshantering.
Särskilt ska vikten av tidsperspektivet beaktas i planeringen. Vid
identifiering av tekniska sårbarheter där det finns tillgängliga attackverktyg
ska åtgärder vidtas omgående, om sårbarheten inte har kända sårbarheter ska
riskanalys genomföras för beslut om kompenserande åtgärder kan vidtas.
Penetrationstest ska genomföras för it-stöd med information som
klassificerad som K3, R3 och T3. Penetrationstest gentemot regionen
nätverk och it-stöd bör göras med regelbundenhet för att identifiera
sårbarheter både tekniska och administrativa och kunna stänga dessa.
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5.7. Efterlevnad av juridiska och avtalsmässiga krav

Identifierade lagkrav gentemot informationsbehandling och
informationsbehandlingsresurser ska införlivas i generella och specifika
styrdokument och kravkataloger för informationssäkerhet där så är möjligt.
Immateriella rättigheter och krav relaterade till dessa ska efterlevas genom
att genomföra granskningar av maximala antalet användare, inte kopiera
delvis eller helt böcker, artiklar, rapporter eller andra handlingar annat än
vad som är tillåtet.
5.8. Granskning av informationssäkerhet

Det åligger varje nämnd och styrelse att följa upp informationssäkerheten
inom dennes verksamhetsområde.
Informationssäkerhetschef ansvarar för sammanställning och analys till
regionen av regionens informationssäkerhetsarbetsberättelse.
Informationssäkerhetschef ansvarar för att följa upp utbildningsnivån på
regionövergripande nivå och rapportera genom ledningens genomgång.
Informationssäkerhetschef rapporter händelser som har påverkat
personuppgiftsbehandlingen till dataskyddsombud.
Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicy och riktlinje för
informationssäkerhet ska årligen följas upp av informationssäkerhetschef.
Revisioner avseende den tekniska säkerheten för infrastrukturen, it-drift och
applikationsförvaltning och drift ska göras regelbundet, och då driften finns
hos extern leverantör ska det i avtalet finnas inskrivet krav på motsvarande
revision.
Årligen ska varje objekt genomföra en egenkontroll gentemot gällande
regelverk som rapporteras till informationssäkerhetschef.
Varje år ska den operativa verksamheten rapportera arbetet med
informationssäkerhet genom egenkontroll till informationssäkerhetschef.
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6. Hantering av informationssäkerhetshändelser
6.1. Hantering av informationssäkerhetsincidenter och förbättringar

Informationssäkerhetsincidenter ska hanteras genom en regiongemensam
process för incidenthantering.
Incidenthanteringsprocess ska innehålla instruktioner för upptäckt,
samverkan, hantering, eskalering och rapportering.
Periodiserad incidentträning för personal som är kopplad till
incidenthanteringen bör ske.
Inträffade informationssäkerhetsincidenter som kan allvarligt kan påverka
regionens informationssäkerhet ska rapporteras till
informationssäkerhetschef.
Rapportering till myndigheter av incidenter ska ske av ansvarig, det vill
säga Region Sörmland it, objektägare eller verksamhetschef.
6.2. Hantering av informationssäkerhetsincidenter

Bedömning och klassificering av informationssäkerhetsincidenter ska göras
av incidenthanteringsteam. All hantering inom ramen för
incidenthanteringsprocessen ska loggas eller dokumenteras.
Incidenter ska eskaleras vid behov och utifrån klassificering enligt fastställd
rutin, TiB utgör kontaktpunkt.
6.3. Lära av informationssäkerhetsincidenter

Kunskaper eller lärdomar kring sårbarheter, begränsningar i teknisk eller
organisatorisk säkerhet ska dokumenteras och ska ingå i rapporteringen till
informationssäkerhetschef.
Lärdomar kring incidenthanteringsprocessen eller vidtagna åtgärder för att
minimera incidenten ska återföras till incidenthanteringsprocessen.
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6.4. Insamling av bevis

Rutiner bör fastställas för hur insamling av bevis i it-stöd ska ske och som
minst omhänderta, kravet på spårbarhet, skydd för bevis, säkerhet för
personal, roller och ansvar, kompetens hos personal och delgivning.
Vid incidenter som rör information som berör Sveriges säkerhet ska
säkerhetsskyddschef omgående kontaktas.
6.5. Planering för kontinuitet för informationssäkerhet

Informationssäkerhet ska vara en integrerad del av verksamhetens
kontinuitetsplanering. Nödvändiga informationssäkerhetskrav som krävs för
verksamhetens kontinuitet ska omhändertas.
I verksamhetens kontinuitetsplan ska verksamhetens möjlighet att bedrivas
vid avsaknad av kritiska informationstillgångar samt hur återgång till
normalläge omhändertas.
Kontinuitetsplaner och återstartsplaner skall finnas för all information och
alla system som klassats i tillgänglighetsklass T2 eller högre. Det ska finnas
aktuella reservrutiner för allvarliga händelser, störningar eller oplanerade
avbrott.
Målet med kontinuitetsplaneringen ska vara att kritiska verksamheter ska
kunna upprätthållas, på rimlig nivå, vid olika typer av allvarliga händelser,
störningar och oplanerade avbrott.
De delar av kontinuitetsplaneringen som berör katastrof- och
beredskapssituationer ska ingå i verksamhetens övriga beredskapsplanering.
Kontinuitetsplanerna ska testas regelbundet samt efter större
organisationsförändringar eller nytt stödsystem. Planerna ska underhållas
genom regelbunden granskning och övning.
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