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Can healthcare keep up with the digital citizen? 22 May 2019

We follow developments in Swedish healthcare from various perspectives

2015 2016 

• 1 034 respondents 

from the general public 

between 18-75 years 

old

• 1 076 healthcare 

professionals 

(doctors, nurses, 

midwives)

• Workshops and 

interviews with 

various stakeholders

2017 

• ~12 000 respondents 

from 12 countries

• 1 008 respondents from 

Sweden

2018

• Citizen appetites 

towards digital health –

2015 and now

• 1 071 respondents from 

the general public 

between 18-84 years 

old

• How Swedish counties 

are working 

strategically with 

eHealth

”How can 

prevention 

contribute towards 

a healthier society?”

(”Hur kan prevention 

bidra till ett 

hälsosammare 

samhälle?”)

2019 

• 1 009 respondents 

from the general 

public between 18-84 

years old

• Workshops with 

various stakeholders
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Innehåll



Informationssäkerhet –
behövs det? 1
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Känslig information behöver skyddas
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➢Viss information i samhället är känslig och behöver skyddas. 

➢Om känslig information förloras, stjäls, manipuleras eller sprids till obehöriga kan det få allvarliga följder. 

➢Det finns stora mängder information som är av avgörande betydelse för samhällets funktionalitet eller som innehåller 

integritetskänsliga uppgifter.

➢Vidare bygger många verksamheter i samhället på fungerande digitala informations- och styrsystem, vilket innebär att 

stora mängder känslig information kontinuerligt hanteras i syfte att styra t.ex. eldistribution, vattenförsörjning, 

transporter och transportinfrastruktur eller sjukhusutrustning.
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Vi är alla informationsberoende
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Var finns vår information?

• Servrar
• Molntjänster
• IT-system
• Lagringsenheter
• Mobiltelefoner

Ofta lagras stora 

mängder information 

utanför organisationen

• Konfidentialitet

• Riktighet

• Tillgänglighet

Kritisk information
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Kritiska IT-system
Kritiska IT-system

Infosäk inte på agendan
Mediastorm
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Ransomware

Lockergoga

40 länder drabbade

Norsk Hydro
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Personuppgifter är 

extra känsliga



NIS-direktivet 2
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NIS är ett EU-direktiv om cybersäkerhet

• Nationell kapacitet inom cybersäkerhet
• Samarbete på EU-nivå
• Riskhantering och incidentrapportering
• Samhällsviktig verksamhet

…införlivas i nationell lag

Lagen om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster
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Digital 
infrastruktur

Energi

Finans-
sektorn

Dricks-
vatten

Hälso- och sjukvård Transport
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● Uppnå hög nivå av säkerhet i nätverk
och informationssystem

● Systematiskt och riskbaserat
informationssäkerhetsarbete

● Identifiera och anmäla till 
tillsynsmyndighet om organisationen 
omfattas av lagstiftningen

● Incidentrapportering

● Sanktionsavgift

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
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Förhållandet mellan olika författningar
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Rikets säkerhet

(Säkerhetskänslig vht.)

Samhällsviktiga och

digitala tjänster

Alla statliga myndigheter

Hela samhället

Dataskyddsförordningen 
(GDPR)

MSBFS 2016:1
Statliga myndigheters
informationssäkerhet

NIS-
direktivet

Säkerhets-
skyddslag

PwC



Efterlevnad 3
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Omfattning och implementering i Sverige

Energi Transport Hälso & sjukvård DricksvattenBank & Fi-infra
Domännamn

DNS-tjänst

Marknadsplatser
Sökmotorer
Molntjänster

Elöverföring
Eldistribution
Elproduktion
Elhandel
Olja, lager,  
depåer
Gas

Flyg
Järnväg
Sjöfart
Väg

Betaltjänster
Handelsplatser

20 000 personer
akutsjukhus

Vårdgivare
50PAX

20 000 Exp

Digital infra & tjänst

STEM Transportstyrelsen PTS Finansinspektionen IVO Livsmedelsverket

403 aktörer 614 aktörer ? aktörer 12 + 3 aktörer 176 anmälda men få
antal sjukhus

230 aktörer



Hur kan hälso- och 
sjukvården anpassas?
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Förbättrad informationssäkerhet – men hur?

• IT-arkitektur – säkra nätverk och informationssystem

• Awareness – öka medvetande kring frågorna

• Naturlig del av verksamheten

• Belysa externa och interna risker

• Systematiskt och inkludera informationssäkerhet i riskhanteringsprocessen

konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet

vårdsäkerhet, patientsäkerhet, personuppgifter
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Anpassning av hälso- & sjukvården
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1. Styrning 

Utgångspunkt, 

målsättning, kriterier, 

inkludera personal, 

säkerställ Mgmt buy-in

2. Definition

Definiera samhällsviktig 

verksamhet, grovsortera

3. Mapping

Kartlägg verksamhet och 

incidentrapportering

5. IT-kontinuitet

Säkerställ kontinuitet i 

kritiska system

4. Integrering

Integrera 

incidentrapportering, 

infosäkarbete,

Infoklassning etc.
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Produkt
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m
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Maximal 

tolerabe

l 

avbrotts

tid

L1 A 0 0 1 2 3 2 v

L2 AB 0 1 2 3 3 5 d

L3 C 1 3 3 3 3 4 t

Steg 1 Produkter och tjänster (Strategisk nivå)

• Identifiera kritiska produkter och tjänster och 
avbrottens konsekvenser över tid

• Utgå från oacceptabla konsekvenser (riskaptit) i 
riskkriterium och definiera maximalt tolerabel 
avbrottstid (MTPD)

Steg 2 Processer och aktiviteter (Taktisk nivå)

• Identifiera vilka processer, aktiviteter som stödjer 
tillhandahållandet av kritiska produkter och 
tjänster

• Utifrån MTPD, definiera tidsgränser (RTO) för att 
återuppta kritiska aktiviteter.

Steg 3 Resurser och beroenden (Operativ nivå)

• Identifiera beroenden och stödjande resurser och 
komponenter, inklusive leverantörer och partners

• Definiera tidsgränser för återställning (RTO och 
RPO)
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Konsekvenser ackumuleras över tid

Process L1 L2 L3

Maximal 

tolerabel 

avbrottsti

d

Mål för 

återställni

ng, RTO

A X X 5 d 3 d

B X X 5 d 3 d

C X 4 t 2 t

Aktiviteter

Processer

Produkter och 
tjänster L1

A

A2A1 A3

Resurs/

beroende

Proc A Proc B
Mål för 

återstäl

lning, 

RTO

Mål för 

återstäl

lning, 

RPOA

1

A

2

A

3

B

1

B

2

System X X X X 3 d 1 d

Person A X X X 3 d

ISP 2 X X 3 d

Beroendeanalys

Leverantörer 
och partners

Tillgångar och 
resurser

Aktiviteter

Processer A

System X Person A

ISP 2

A2A1 A3

Lär känna din organisation
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Integrera “NIS-incidenter” i IT-incidenthantering/rapportering

. It-incidenthanteringsprocess vid CERT-SE (MSB)

NIS-incidenter
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Kontinuitetshantering för att reducera effekt
av incidenter och avbrottstid.

Dra nytta av NIS-anpassningen för att se över
hur kontinuitetskrav i er verksamhet synkar
mot era verksamhetsmål, när ni ändå ser
över hur de synkar mot målen för
samhällsviktiga och digitala tjänster.

IT-kontinuitet
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Avslutande tankar 5
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Varför infosäk

1. Förtroende

2. Förmåga

3. Funktion

● Öka medvetenheten

● Tydliggör incidenthantering

● Lär känna din organisation

● Säkrare IT-arkitektur

Hur
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Hur ska svensk sjukvård nå upp till den 
informationssäkerhetsnivå som krävs?

 Skydda känslig och kritisk information

 Skapa medvetenhet om infosäk

 Samarbeta och inte uppfinna hjulet på nytt

 Analysera NIS-direktivet tillsammans med annan 
lagstiftning och arbeta med kontinuiteten i era tjänster
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