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Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och kommuner.



Rätts- och säkerhetskedjan Inera

Infosäk

DataskyddAvtal



Exempel på samarbeten

 Ineras Kundavtal 2

Innehåller personuppgiftsbiträdesavtal

Innehåller instruktioner

Kräver samarbete dataskydd - avtalsrätt

 Intern samrådsgrupp GDPR

Informationssäkerhetschef 

Informationssäkerhetssamordnare

Dataskyddsombud

Dataskyddsjurist



Exempel på samarbeten

 Ineras Säkerhets- och juridikråd (S-rådet)

Jurister och informationssäkerhetsansvariga i regionerna

Rådgivande

Frivilligt deltagande ägarrepresentanter

Formerna för rådet under översyn



SKL-koncernen Samarbete Juridik

Dataskydd Avtal

Dataskydd Avtal

Dataskydd Avtal

Inera SKL

Kommentus



Exempel Informationsinsatser GDPR







Exempel SKL-sfärens PUB-avtal

SKL, Kommentus och Inera har tillsammans tagit fram ett gemensamt, 

standardiserat personuppgiftsbiträdesavtal för den kommunala sektorn

 Tre mallar: PUB-avtal, instruktion och lista underbiträden

 Dialog med leverantörer

 Finns på engelska

 Inera kommer att succesivt övergå till det gemensamma PUB-avtalet

 Dialog med Kammarkollegiet om gemensamt PUB-avtal för hela 

kommunala/statliga sektorn

 Vägledning på gång

Länk: 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengd

pr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/personuppgiftsbitrade.16046.html

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/personuppgiftsbitrade.16046.html


Några aktuella dataskyddsrättsliga frågor hos Inera

 Ramverk och regelverk

 Arbetsgrupp Regelverk Vision eHälsa

 eSam GDPR-nätverk

 Beskrivning tjänstespecifika villkor

 Övrigt



Ramverk och regelverk

 Ramverk = vision och mål för tjänst

 Regelverk = anvisningar till Inera hur förvalta tjänst och behandla 

personuppgifter

 Journalen – första ramverket/regelverket

Målbild med tjänsten

Skapa ”Circle of Trust”

Läggas till grund för dokumenterade instruktioner från ägare/kund till 

Inera i avtal

 Ramverk/regelverk ska godkännas av regioner och kommuner. 

Vi tittar på processen och forum för detta. 



Arbetsgruppen Regelverk

 En av flera arbetsgrupper inom Vision eHälsa 2025

 Socialdepartementet sammankallande

 Identifierar behov av författningsändringar – vård och 

omsorg

 Går vidare med förslag från tidigare utredningar 



Topp tre författningsändringar hälso- och sjukvård

 Exelarket in här …
Frågeställningar hälso- och sjukvård Legala 

aspekter

Typ av hinder

- Rättsligt hinder

- Rättslig reglering

- Saknas reglering

Regelverk

- Lag

- Förordning

- Föreskrift

Verksamhets-

aspekt

Vilka påverkas?

- Personal

- Vårdgivare

- Patient/brukare

- Huvudmännen

Tidigare utredning

- Kommitté

- Rapport

- Rättsprocess

- Annat

Närliggande 

frågeställningar eller 

beroenden

Fortsatt hantering

- Förtydligande

- Fort. utredning

- Annat

Kvalitetsuppföljning och landstingens resp. kommunernas 

totalansvar

Sekretess mellan landsting och kommuner samt privata 

vårdgivare försvårar kvalitetsutvecklings- samt 

planeringsarbete för landstingen resp. kommunerna (t.ex. LOV 

eller avtal).

Rättsliga hinder Lagar - främst 

patientdatalagen, 

offentlighets- och 

sekretesslagen och 

hälso- och 

sjukvårdslagen. 

- Vårdgivare

- Huvudmännen

- SOU 2014:23 (avsnitt 

13 främst?) 

- Även SOU 2017:38 i 

avsnitt 10.2.3

- Ds 2018:31 rörande 

läkarevårdersättning

- DI remissvar SOU 

2017:38

- DI ti l lsynsbeslut SLL 

och Österåker 

Liknande fråge-

ställningar finns för 

socialtjänst

Förslag för samtliga tre frågor

Gruppens bedömningen är att samtliga tre frågor (nr 2, 3 och 4) på olika sätt 

förutsätter ett vidgat til lämpningsområde för sammanhållen journalföring. 

Det handlar främst om att ti l låta att flera informationsmängder/ändamål 

kan hanteras inom ramen för denna juridiska konstruktion (PdL kap. 6). 

Gruppen ser att ett utredningsarbetet behövs och att detta kan göras utifrån 

två olika ambitionsnivåer:

- En justering av ändamålen med fokus på enbart några/någon 

informationsmängd. Förslaget är främst analyser rörande 

populationsstudier (population health) alt. gemensam (landsting + privat 

utförare)  verksamhetsuppföljning.

- En större genomlysning med fokus på flera informationsmängder 

alternativt av konstruktionen som sådan så att man inte behöver definiera 

exakt vilka dessa informationsmängder är.

Första förslaget kräver resurser från medverkande organisationer . En 

diskussion önskas med beredningsgruppen om möjligheter til l  resurser från 

medverkande organisationer. Andra förslaget kräver en departemental 

utredning  ti l lsammans med medverkande organisationer 

Sammanhållen journalföring sjukvård och socialtjänst

Många vård- och omsorgstagare har sammansatta behov som 

kräver insatser av både hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Dokumentation blir splittrad och ej ti l lgänglig 

för vårdgivare och utförare av socialtjänst via direktåtkomst 

över verksamhetsgränser.

Rättsliga hinder Lagar - främst 

patientdatalagen, 

offentlighets- och 

sekretesslagen samt 

SoLPUL.

- Vårdgivare

- Patient/brukare

- SOU 2014:23 (avsnitt 

32 främst?)

- Lag (2017:612) om 

samverkan vid 

utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård

Liknande fråge-

ställningar finns för 

socialtjänst

Sammanhållen journalföring - utökade ändammål

Några områden som diskuterats är bl.a. rapportering av 

läkemedelsbiverkningar til l  Läkemedelsverket, 

donationsändamål och fakturaunderlag vid 

utomlänsfakturering.

Rättsliga hinder Lagar - främst 

patientdatalagen och  

offentlighets- och 

sekretesslagen.

- Personal

- Vårdgivare

- Patient/brukare

- Huvudmännen

Ej tidigare utrett



eSam GDPR-nätverk

 Nätverk för främst statliga myndigheter

 Öppen för kommunala myndigheter

 Arbetar med vägledningar

 Arbetsutskott där Inera deltar/deltagit eller är 

sammankallande

Automatiserade beslut inbegripet profilering

Behandling av anställdas personuppgifter

Kravet på ”tillförlitliga” personuppgiftsbiträden

Gemensamt personuppgiftsansvar



Beskrivning Tjänstespecifika villkor (BTV)

 Bilaga i Ineras Kundavtal 2 

 Innehåller bl.a. instruktioner till Inera om behandling av 

personuppgifter

 Beskriver också andra omständigheter enligt krav i GDPR, 

t.ex. ”föremålet för tjänsten”, ”ändamål”, ”kategorier av 

mottagare”, ”varaktighet” etc. 



Övrigt på gång som innefattar GDPR etc.

 Nationella läkemedelslistan

 Nationellt högkostnadsskydd

 Första linjens digitala vård

 Samordnad Individuell Plan (SIP)

 m.m.



Avtalsarbete



Ineras kundavtalsmodeller  

 Inera använder två kundavtalsmodeller 

Kundavtal 1 

Kundavtal 2.

 Kundavtal 1 består i att Kunden tecknar ett kundavtal per tjänst.

 Kundavtal 2 består i att Kunden tecknar ett enda kundavtal om alla tjänster den kan köpa av Inera.

 Kundavtal 2 är en betydligt mer effektiv avtalslösning administrativt sett och rymmer samtidigt en 

GDPR-säkrad reglering av Ineras och Kundernas gemensamma hantering av personuppgifter.

 Inera fasar nu ut Kundavtal 1 och inför i stället Kundavtal 2.

 Därför är Kundavtal 2 fokus för den här presentationen - kundavtal 2 är Ineras avtalsrättsliga framtid! 



Kundavtal 2 – Ett enda avtal

 Kundavtal 2 består i att Kunden tecknar ett enda kundavtal om alla tjänster den kan köpa 

av Inera.

 Kunden accepterar, när den tecknar Kundavtalet, alla villkor för alla tjänster som den kan 

köpa av Inera.

 Tack vare det behöver Kunden, när den vill köpa/använda Ineras tjänster sedan inte 

teckna några ytterligare avtal.

 Som följd, kan Kunden beställa den enskilda tjänsten med en ”knapptryckning”.



Kundavtal 2 – Generiska/Semigeneriska/Unika 

dokument

 En stor del av Kundavtal 2:s dokument är generiska och gäller för alla tjänster 

(t.ex. Allmänna villkor). 

 Flera dokument är semigeneriska och gäller för flera tjänster (t.ex. Villkor för 

anslutning till Nationella tjänsteplattformen). 

 En typ av dokument är unik och reglerar den enskilda tjänstens innehåll och 

tjänstespecifika åtaganden: Beskrivning och tjänstespecifika villkor (”BTV”).



Kund-

avtal 2

Närmare om Kundavtal 2 - Illustration

Ett kundavtal. 

Många tjänster = ett avtal = mindre administration.

PUB-

avtal

BTV

Generisk Generisk

Icke-generisk



Kundavtal 2 – Abonnemang om den enskilda tjänsten

 Kundens och Ineras skyldigheter att följa villkoren som reglerar den enskilda tjänstens 

användning aktiveras genom Kundens beställning av tjänsten.

 Genom beställningen av den enskilda tjänsten tecknar Kunden ett abonnemang om 

tjänsten.

 Om/när Kunden vill sluta använda den enskilda tjänsten säger den upp 

abonnemanget om tjänsten.

 Kunden är då fortfarande part i Kundavtal 2 och kan utifrån Avtalet beställa nya tjänster 

av Inera.



Juridik och 

informationssäkerhet



Förhållandet juridik, informations- och IT-säkerhet

Informations-säkerhet Juridik
IT-säkerhet

Informations-

säkerhet

Legala

krav
Riskbaserade 

krav

RegelverkRA



”Deklarativ säkerhet” – en grundprincip



Ökat fokus på informations- och IT-säkerhet

NIS-direktivet



Exempel på vad vi skyddar vi oss mot

• Ransomware, Bitcoinminers, etc

Automatiserade hot

• Intrång i utpressningssyfte

• Intrång för ekonomisk vinning

• Intrång i syfte uppmärksamhet

• Intrång som del av en underrättelseverksamhet

• Överbelastning, DDoS

Riktade hot

• Mediadrev

• Kundflykt

Negativ medial publicitet



Vad står det i lagtexterna?

 Några hyfsat exakta krav

Spärrar i sammanhållen journalföring – Patientdatalagen

Stark autentisering för åtkomst till patientuppgifter – Socialstyrelsens föreskrifter

Loggning – Patientdatalagen

Samtycke – GDPR

 Några mindre exakta krav

Behörighetstilldelning – Socialstyrelsens föreskrifter

Logguppföljning – Socialstyrelsens föreskrifter



Och när det kommer till IT-säkerhet

 ”lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder” – GDPR

 ”pseudonymisering och kryptering av personuppgifter” – GDPR

 ”obehöriga inte ska kunna ta del av personuppgifterna (konfidentialitet)” –
Socialstyrelsens föreskrifter

 ”ändamålsenliga och proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder” –
Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

 ”systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete”  - Lag om 

informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster



Hur hanterar man detta? Vad behöver man?

 Ledningssystemet, LIS

 En grund för systematiskt 

informationssäkerhetsarbete

 Ständiga förbättringar

 ISO/IEC 27001

 Skapar tillit och säkerhet



Regelverken

 Grunden i ledningssystemet

 Viktiga regelverk inom Inera

Policy och riktlinje

Kryptering

Autentisering

Säkerhet i driftsmiljön

Informations- och IT-säkerhet för medarbetare

Loggning

Riskhantering

Informationsklassificering



Exempel från Anvisning för kryptering



Informationsklassning

Tre aspekter

 Konfidentialitet – att informationen endast är åtkomlig för behöriga 

personer

 Riktighet – att informationen är korrekt och fullständig

 Tillgänglighet – att informationen finns tillgänglig för behöriga när de 

behöver den

Fyra konsekvensnivåer

 Bedömningen görs sedan utifrån konsekvensnivåerna:

 Nivå 4 – Mycket allvarlig (röd), 

 Nivå 3 – Allvarlig (orange)

 Nivå 2 – Begränsad (gul)

 Nivå 1 – Försumbar (grön). 



Kopplingen till säkerhetskrav

 KLASSA

 Egna regelverk



Incidenthantering

 Incidenthantering inom ramen för ledningssystemet

 Identifiera informationssäkerhetsincidenter

 Rapporteringsplikt enligt olika regelverk



Rättsutredning VIST-

granskning

Certifiering

IDÉ

BUSINESS 

CASE OM NY 

TJÄNST/SYSTE

M

NY TJÄNST/SYSTEM 

I 

DRIFT/FÖRVALTNIN

G

Juridik som en del av utvecklingsprocessen

https://www.nordicmedtest.se/



Uppföljning och kontroll

Interna granskningar Sårbarhetsskanningar Penetrationstester

Interna/Externa 
revisioner

Riskanalyser



Några viktiga informationssäkerhetsuttryck

Tillit

SOAFörsäkring

Systematik Stöd



Sätt att upprätthålla tillit

RIVTA (regelverk för interoperabilitet

inom vård och omsorg) 

Länk: rivta.se

 Gemensamma regelverk/uppförandekoder

Standarder (ISO27001, PCI, NIST)

Gemensamma tillitsramverk (SAMBI)

Gemensamma regelverk

Gemensamma referensarkitekturer (Identitet och 

åtkomst)



Läs om Ineras kommande seminarier på 
inera.se/evenemang



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på
Mötesplats e-hälsa!
Monter: B04:12 


