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Informationssäkerhetsberättelse 2019
Ärendebeskrivning
Samtidigt som Region Jämtland Härjedalens informationssäkerhetsarbete har tagit stora
och viktiga steg framåt de senaste åren så går utvecklingen inom IT-området oerhört snabbt
och de tekniska möjligheterna ökar för all verksamhet inom Regionen. Den pågående
digitaliseringen påverkar också arbetet i hög grad. Verksamheterna idag har ett högt ITberoende och därmed ökar också våra risker och sårbarheter. Det finns ett växande behov av
att Regionen har förmåga att arbeta med systemförvaltning på ett strukturerat och
kvalitetssäkrat sätt. Detta är en grundförutsättning för att kunna nyttja digitaliseringens
fördelar inom en allt större del av verksamheten.
Ny lagstiftning som påverkar arbetet i hög grad är NIS-direktivet med tillhörande svensk
lagstiftning (Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster) som trädde i kraft i november 2018. En ny reviderad säkerhetsskyddslag trädde i
kraft i april 2019 och vikten av informationssäkerhetsarbete kopplat till säkerhetsskydd och
civilt försvar/totalförsvar ökar i omfattning. Utvecklingen har således gått mot en hårdare
kravbild och ett ökat behov av tydligare kontroll avseende att det finns rätt åtgärder på plats
för att skydda vår information. Behovet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och
riskbaserade gransknings- och uppföljningsverktyg har aldrig varit större.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under våren 2019 en inspektion av
Region Jämtland Härjedalens ledningssystem för informationssäkerhet utifrån NIS
direktivet och motsvarande svensk lagstiftning (lag 2018:1174 om informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster). IVO har inte identifierat några brister inom området,
så bedömningen är att informationssäkerhetsarbetet kan fortsätta på inslagen väg.
Ett antal förbättringsåtgärder har vidtagits såväl inom informationssäkerhets – som IT
säkerhetsarbetet. Det har också genomförts riskanalyser samt internrevision och
internkontroll. Behoven inom området är fortsatt stora och det krävs avvägda prioriteringar
i det fortsatta arbetet. För att skapa effektiv styrning av arbetet som även tar höjd för
digitaliseringen, har en översyn och justering gjorts avseende vilka interna forum som ska
finnas för informationssäkerhetsfrågorna. Mycket av det som prioriterades inför 2019 har
genomförts eller är påbörjats. Allt har inte hunnits klart, utan får fortsätta under kommande
år. Inför 2020 planeras en utökning av resurs för dataskyddsarbetet, vilket känns viktigt för
fortsatta arbetet.
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