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Abstrakt 
 

Hantering av IT-incidenter är ett växande problem då utvecklingen av 
datorsystem i företag växer fortare än vad själva organisationerna för att 
hantera dessa gör. I denna studie kommer IT-incidenter i Landstinget 
Gävleborg att undersökas. I denna miljö är det extra viktigt att IT-
incidenterna behandlas på ett korrekt och effektivt sätt eftersom 
personers liv bokstavligt talat kan vara beroende av systemen. Trots 
detta finns inga övergripande rutiner för hur IT-incidenter skall 
hanteras. Genom gemensamma rutiner kan såväl data- som 
patientsäkerhet ökas. Genom intervjuer av ett antal nyckelpersoner och 
studier av de interna riktlinjerna hittades några faktorer som bidrar till 
att incidenthanteringen inte fungerar i alla faser av arbetet. En 
bidragande orsak kan vara att olika termer används för att beskriva 
oönskade händelser vilket gör att det råder oklarheter angående vad som 
skall rapporteras, även hur och till vem. En annan upptäckt är att 
uppföljningsarbetet i många fall saknas och i de fall det görs inte sker 
väldokumenterat och på ett strukturerat sätt. Att kategorisera 
incidenterna försvåras ytterligare eftersom medicinsk utrustning i många 
fall datoriserats och anslutits till datanätet.  
 
Nyckelord: avvikelse, IT-incident, incidenthantering, system-
förvaltning, medicintekniska produkter, patientsäkerhet 
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1 Inledning 

Landstinget Gävleborg omfattar Gävleborgs län med landskapen Gästrikland och 
Hälsingland. Organisationen delas in i flera förvaltningar: 
 
För att underlätta läsningen kommer Landstinget Gävleborg hädanefter att kallas Landstinget 
i texten. 
 

 
Figur 1: Organisationen hos Landstinget Gävleborg[12] 

 
Inom Landstinget arbetar nästan 8000 årsarbetare och ca 1 500 000 patientbesök sker årligen. 
Det finns ett hundratal olika IT-system i drift av skiftande såväl storlek som vitalitetsgrad. I 
hanteringen av alla dessa system förekommer små och stora incidenter.  
 
IT-incidenter förekommer i de flesta organisationer. Upphovet till dem kan exempelvis vara 
interna eller externa intrång och intrångsförsök, felaktig användning av informationssystemen 
och IT-resurserna och dylikt. Att återkoppla erfarenheter från incidenter av olika slag är ett 
viktigt moment när det gäller att spåra brister och svagheter. Uppdraget som utgjort grunden 
till denna studie består i att se hur IT-incidenter kan fångas upp inom Landstinget. Dessutom 
undersöks hur lärdom kan tas av dessa incidenter för att effektivare förebygga liknande 
händelser i framtiden. För att uppnå detta krävs regler och rutiner för hantering av IT-
incidenter.  
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1.1 Problem 
Övergripande rutiner för hur IT-incidenter hanteras saknas i Landstinget. 
 
Vad är en incident? På denna fråga är svaret olika beroende på vem som tillfrågas. För att 
överhuvudtaget kunna hantera incidenter krävs att definitionen av vad som utgör en incident 
är tydlig. 
 
Eftersom Landstinget är en vårdgivande organisation finns ett antal specifika faktorer att ta 
hänsyn till. En faktor är den medicinska utrustning som är kopplad till nätverket och olika 
servrar. Denna utrustning ligger i gränslandet mellan den medicintekniska utrustningen 
(MTU) som regleras av socialstyrelsens regler och den informationssäkerhetspolicy som 
antagits med avseende på IT-utrustning inom Landstinget. Resultaten från undersökningar 
gjorda med hjälp av MTU regleras av Datainspektionen eftersom dessa uppgifter lagras i 
databaser. Klassificeras incidenter med sådan utrustning som IT-incidenter?  
 
Sitics[7] definition av IT-incident kan även i vissa fall omfatta medicinskteknisk utrustning. 
Denna utrustning är många gånger vital för patienternas hälsa och i vissa fall även liv. I större 
företag regleras incidentens allvarlighetsgrad av hur många som drabbas, kostnaden för 
företaget alternativt den tid incidenten tar att åtgärda. I vårdmiljö kan en incident som endast 
berör ett fåtal användare/datorer vara livsavgörande. Kategoriseringen av incidenter blir 
därför extra komplicerad. 
 
I incidenthanteringen pratar man ofta om flera faser eller processer [2], [3] som är 
nödvändiga.  

 Att identifiera incidenter.  

 Återställning sedan orsaken identifierats.  

 Rapportering samt uppföljning.  

 Förebygga framtida incidenter.  

Alla dessa processer är beroende av varandra. Nyckeln i incidenthantering är, förutom att 
incidenter åtgärdas, även att rapportera samt att följa upp dessa för att förebygga liknande 
problem i framtiden. 

1.2 Syfte 
En effektiv incidenthantering är ett viktigt strategiskt verktyg i informationssäkerhetsarbetet. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheten att samordna hanteringen av IT-
incidenter inom Landstinget Gävleborg. Genom samordning kan tidsvinster komma att 
uppnås, samt att samtliga system har samma tillvägagångssätt vad det beträffar rapportering 
av IT-incidenter. Detta skulle underlätta för såväl de som rapporterar incidenterna som för de 
som sammanställer incidenterna, då dessa får en helhetsbild över antal IT-incidenter. Detta är 
något som saknas i dagsläget inom Landstinget Gävleborg. 
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1.3 Frågeställningar 
 Hur definieras en IT-incident? 

 Vilka rutiner krävs för att täcka processerna inom IT-incidenthanteringen? 

 Kan samordningsvinster uppnås genom att ha övergripande IT-incidenthanterings-
rutiner? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut gällande IT-incidenthanteringsrutiner? 

 Kan nuvarande organisation runt IT-incidenthantering förbättras? 

1.4 Problembegränsning 
Incidenthantering är ett brett begrepp som omfattar allt från organisation till rutiner och 
regler. Vi vill fokusera på att använda den befintliga organisationens starka delar. Med hjälp 
av effektiva och genomtänkta rutiner möjliggörs en fungerande kommunikation mellan 
organisationens olika delar. Därigenom kan samordningsvinster nås och flödet av processerna 
i incidenthanteringen flyter smidigt. 
 

Eftersom Landstinget har hälsa och sjukvård som kärnverksamhet är det den delen av 
verksamheten vi riktar in oss på. Kultur Gävleborg, X-trafik och folkhögskolorna kommer 
inte att behandlas i vår studie. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Följande kapitel kommer att behandla definitionen av IT-incident samt grunderna i 
incidenthantering.  

2.1 Vad är en incident? 
Enligt Sitic [7] definieras en IT-incident som  
”En verklig eller uppfattad händelse av säkerhetskritisk karaktär i en dator eller ett 
nätverk.”  

Om man slår upp ordet incident i Svenska Akademiens Ordlista får man ”tillfällig 
(störande) händelse, tillbud, olyckshändelse”. I ÖCB´s handbok [3] (ÖCB upphörde 
2003 och ersattes av KBM[4]) menar man att en incident inte nödvändigtvis behöver medföra 
några konsekvenser vilket medför att även händelser som t ex misslyckade intrångsförsök 
eller stoppade virus bör betraktas som incidenter. 
 
Exempel på incidenter som är vanliga i datasystem: 

 Applikationen ej tillgänglig. 

 Applikationsfel som hindrar arbetet. 

 Tröghet i systemet 

 Systemet är nere 

 Glömt lösenord 

 Utskrift sker inte 

 Intrångsförsök 

 Virus 

 Stöld eller brand 

 
Att glömma sitt lösenord är visserligen en incident men kan betraktas som en ringa incident 
medan ett virus i systemet är en allvarlig sådan. Mängden ringa incidenter är ofta stor varför 
det är vanligt att dela in incidenter i olika klasser efter allvarlighetsgrad. Då kan incidenter 
som bedöms som mindre allvarliga filtreras bort. Ibland förekommer att incidenter är 
allvarliga men att det är osannolikt att de dyker upp igen eller att problemet går att kringgå så 
att det inte tas med i det förebyggande arbetet. Att förebygga alla incidenter skulle vara 
mycket kostsamt och de flest företag väljer därför att filtrera vilka incidenter som skall 
rapporteras. 
 
En del incidenter kan vara svåra att upptäcka utan effektiva övervakningssystem och 
loggning. Det gäller till exempel intrångsförsök, nätverksproblem och virus. Andra upptäcks 
snabbt av användare till exempel att applikationen inte startar.  
 
I alla företag inträffar även incidenter som inte har någon direkt anknytning till IT. Det kan 
därför vara bra om definitionen av vilka incidenter som är att betrakta som IT-incidenter är 
tydlig. Ett exempel där många gråzoner finns är vårdsektorn där allt fler medicintekniska 
produkter datoriseras och kopplas till datanäten. Definitionen av medicinteknisk utrustning 
lyder enl. [11][9] Lag (1993:584) om medicintekniska produkter:  
 ” en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination 
med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, 
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3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 

4. kontrollera befruktning.” 

Det gör att Sitics[7] definition av IT-incident även i vissa fall omfattar medicinteknisk 
apparatur. 
 
Läkemedelsverket har tagit fram särskilda rekommendationer gällande medicinteknisk 
utrustning som kopplas till Internet eller nätverk. Dessa rekommendationer står många gånger 
i strid med vad som gäller IT-säkerhetsmässigt. [10] 
 
Praktiska exempel på svårplacerade incidenter där medicinteknisk utrustning är inblandad: 

 En datoriserad patientövervakningsutrustning ansluten till nätverket visar ej 
patientdata på övervakningsskärmarna. 

 Digitaliserade patientbilder lagras ej korrekt i databasen. 

 Om t ex en röntgenbild spegelvänds kan höger och vänster sida hos patienten 
förväxlas. 

 Förändringar i registret hos en EKG-dator kan medföra att kurvorna presenteras i fel 
ordning eller med fel namn. 

2.2 Incidenthantering 
Rollason-Reese [14] ger ett nyskapande exempel på hur en organisation runt 
incidenthantering byggs upp och ett så kallat Incident Responce Team skapas. Ett Incident 
Responce Team består av en teamledare samt en teknisk ledare. Dessa kan sedan rekrytera 
medlemmar till teamet vid behov, antingen från interna resurser eller externt. Teamledarens 
uppgift är att koordinera medlemmarnas arbete, rapportera till IT-chefen och att kalla in 
resurser vid behov. Funktionen bör innehas av någon som är väl förtrogen med IT-
säkerhetsfrågor, organisationen och vilka kompetenser som finns att tillgå. Den tekniska 
ledaren är väl insatt i hur de olika systemen fungerar tekniskt och kan bedöma 
allvarlighetsgraden hos en incident. 
 
Teamet ansvarar för att incidenter antingen fångas upp av virusprogram, brandväggar eller 
annan övervakningsutrustning alternativt rapporteras av användare. Det är också viktigt att 
incidenterna analyseras och kategoriseras och att lämpliga åtgärder sätts in, som att säkra 
loggfiler, återställa system och rapportera vidare till polis eller annan myndighet, om så krävs. 
I vissa fall krävs att teamet agerar som i en katastrofsituation där normala arbetssätt och 
rutiner åsidosätts. Teamet skall även spara incidentrapporter som även innehåller eventuellt 
bevismaterial som bilagor. 
 
Det är viktigt att teamet snabbt kan göra en bedömning av omfattningen och 
allvarlighetsgraden av incidenten. För att kunna agera på ett riktigt sätt krävs tydliga rutiner 
som kan tillämpas i de olika situationer som kan uppstå. Rollason-Reese talar om fem faser;  
 

 Upptäckt – Incidenten upptäcks och rapporteras till teamledaren som kontaktar den 
tekniska ledaren inför nästa fas. 

 Analys – Beslut om åtgärder tas och åtgärder sätts in. Kategorisering av incidenten 
utförs. 

 Respons – Bevis samlas in t ex loggar, e-mail och filer. 

 Återställning – De påverkade systemen återställs. 

 Uppföljning – Incidenten gås igenom och de olika åtgärderna utvärderas. Eventuella 
svagheter som upptäckts åtgärdas. Incidentrapporten slutförs och distribueras till 
berörda parter. 
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Att dokumentera incidenter under hela processen och de åtgärder som vidtagits för att åtgärda 
dem är avgörande för att återföra kunskaper i det förebyggande arbetet.  
 
En incidentrapport kan till exempel innehålla 

 Incidentnummer och datum 

 Typ av incident, t ex virus, hårdvarufel, intrång, avbrott   

 Allvarlighetsnivå  

 Medlemmar i Incident Response Team 

 Incidentstatus, pågående eller avslutad och datum för avslut 

 Datum och signatur av den som skrivit rapporten 

 Vilka som tagit del av rapporten 

 Beskrivning av incidenten  

 Undersökningsproceduren, vad gjordes? 

 Vad hittades? 

 Påverkan på systemen  

 Rekommenderade åtgärder 
 
En av fördelarna med att arbeta uppföljande i sin incidenthantering är enligt Rollason-
Reese[14] att anekdotliknande information ersätts med faktiska kunskaper. Man samlar också 
det kollektiva vetandet i jakten på sårbarheter. Författaren pekar också på vikten av att all 
personal känner till syftet med teamet och att de vet var de ska vända sig då incidenter 
uppstår. Det är också viktigt att kommunikationen mellan teammedlemmarna fungerar väl 
och att konfidentiell information respekteras. Årligen bör en sammanställning av teamets 
arbete upprättas så att teamet får en överblick över det aktuella läget. 
 
Perrine beskriver några av de mjukvarulösningar som finns för att automatiskt fånga upp 
incidenter [15]. Trots att många incidenter går att upptäcka automatiskt kommer vissa typer 
av incidenter att behöva rapporteras in av användare. 
 
Med genomtänkta rutiner för incidenthantering kan man agera förebyggande och ha ett 
effektivt säkerhetsarbete. I ÖCB´s handbok [3] illustreras detta med figur 2 (sidan 4 i 
handboken): 
 

 
Figur 2: Varje process i incidenthanteringen i bilden är beroende av den föregående.  

Cirkeln sluts då uppföljningen av incidenten leder till åtgärder för ett ökat  
skydd mot framtida incidenter. 
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Figur 3: Brandt [2] (Sidan 139) har en annan bild av hur incidenthantering bör gå till.  

 
I samtlig litteratur talar man om hur viktig uppföljningen av incidenter är och pekar på hur 
viktigt det är med dokumentation av incidenter. För att kunna förebygga att samma typ av 
incident förekommer fler gånger är alltså uppföljning och dokumentation minst lika viktig 
som att åtgärda incidenten då den sker. Med ett bra dokumentationssystem och en fungerande 
uppföljning kan man i förvaltning av flera system även lära sig av de incidenter som inträffar 
i de andra systemen. 
 
Vid sammanfattning av innehållet i litteraturen finns gemensamma arbetssätt hos samtliga 
författare. Faserna i incidenthanteringen har inte alltid samma benämning, men samma 
ordning och innebörd. En samlad bild av litteraturen ger att den naturliga arbetsordningen vid 
incidenthantering blir: 

 Registrera incidenten. 

 Klassa incidenten efter allvarlighetsgrad. 

 Återställning. Avhjälpa de akuta problemen och återställa systemet. 

 Uppföljning. Utreda och diagnosticera incidenten. 

 Åtgärda. Vidta åtgärder för att förebygga liknande incidenter. 

2.2.1 Registrering 
Incidenten fångas upp, antingen av en användare eller av de automatiska 
övervakningssystemen. Automatiska övervakningssystem kan vara till exempel brandväggar 
och virusprogram. Incidenten rapporteras vidare till ansvarig funktion som registrerar 
tidpunkt, vad som skett och under vilka omständigheter. Denna funktion innehas vanligen av 
kundsupportsorganisationen. Det är också viktigt att eventuellt bevismaterial säkras. Detta 
kan utgöras av loggfiler eller liknande. 
 
J. Castillo [13] beskriver en del av problematiken vad det gäller användarnas förmåga att 
identifiera en allvarlig incident. I rapporten beskriver han hur utbildning avsevärt kan 
förbättra kompetensen att bedöma incidenter. En gemensam definition är nödvändig 
tillsammans med ett kategorisystem som bedömer allvarlighetsgraden för att användarna skall 
veta vad som skall rapporteras och hur snabbt åtgärder behöver sättas in. Det är av stor vikt 
att användarna även känner till vart de skall anmäla incidenten. 
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2.2.2 Klassning  
I större företag regleras vanligtvis allvarlighetsgraden av en incident av hur många som 
drabbas och över hur lång tid störningen pågår, men i vårdmiljö kan en incident som endast 
berör ett fåtal användare/datorer vara livsavgörande. Klassningen av incidenter blir därför 
extra komplicerad. Hänsyn till hur patientnära ett system är måste också tas. 

2.2.3 Återställning 
Systemet återställs till användbart skick i så stor utsträckning som möjligt. Ibland kanske man 
måste ha en begränsad funktionalitet beroende på hur stora skador incidenten orsakat.  

2.2.4 Uppföljning 
Omständigheterna kring incidenten följs upp och ett antal frågor besvaras; 

 Vad hände? 

 Varför? 

 Effekten av incidenten? 

 Hur stor skada kunde det ha blivit i värsta fall? 

 Hur kan vi hindra att detta händer igen? 

 Behöver händelsen polisanmälas eller rapporteras till någon myndighet? 

2.2.5 Åtgärda  
Åtgärder sätts in för att förebygga liknande händelser. Det kan vara allt ifrån att uppgradera 
brandväggar och virusprogram till att se till att buggar rättas till. Eventuella rapporter skickas 
vidare och ärendet arkiveras för att kunna återanvändas vid behov. 
 
Det kan även förekomma att problemet som orsakat incidenten blir för kostsamt att åtgärda 
och därför accepteras. I ett sådant fall måste tydliga instruktioner om hur problemet tillfälligt 
kan avhjälpas finnas tillgängliga. Då kan systemet fungera till dess att problemet uppstår igen.  

2.3 När blir en incident ett problem? 
En incident kan utvecklas till ett problem efter en viss tid när incidenten ej blivit åtgärdad, 
eller om det inte finns en färdig lösning för att avhjälpa incidenten. Tidsintervallet innan en 
incident klassas som ett problem kan variera beroende på vilken prioritet incidenten har. Hur 
detta regleras bör framgå av systemförvaltningsavtalet eller motsvarande.     
 
Nedan visas en tabell med ett förslag på hur uppdelningen mellan incident- & problemtid kan 
se ut. I tabellen finns fyra olika klasser med olika prioritet. För varje klass finns maxtid för 
incidentens avhjälpande. Om tidsgränsen överskrids klassas händelsen som ett problem och 
hanteras då i problemhanteringsprocessen.  
 

 
  
 
 
 
 
 

Tabell.1: Tabellen är hämtad ur Guide till systemförvaltning av Peder Brandt[2] 

 

Incident- & problemtid 
Prioritet Högsta tid för incident Högsta tid för problem 
Akut 15 min 4 tim 
Hög 60 min 8 tim 
Normal 120 min 16 tim 
Låg 240 min 32 tim 
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3 Landstinget Gävleborg 

I detta kapitel kommer en beskrivning av Landstinget Gävleborg. 

3.1 Nulägesbeskrivning 
Hoten mot IT-systemen ökar ständigt samtidigt som beroendet av tekniken ökar. Inom 
Landstinget som bedriver sjukvård är säkerheten av extra stor betydelse. Förutom känsliga 
patientdata är även allt fler medicintekniska utrustningar integrerade i nätverken och 
datasystemen. Även anställdas löner, arbetstid och schemaläggning hanteras i olika system 
liksom klinikernas patienthantering med kallelser, kassahantering och operationsplanering. 
Röntgenbilder och andra medicinska bilder samt provsvar lagras elektroniskt. Detta stora 
beroende av att IT-tekniken verkligen fungerar gör att patientsäkerheten hotas av de 
säkerhetsbrister som finns i systemen. Det är därför viktigt att samtliga incidenter i systemen 
fångas upp, utvärderas och följs upp. För att kunna förebygga framtida incidenter krävs inte 
bara en korrekt hotbild utan även en korrekt bild av hur säkra systemen är. Oavsett om IT-
incidenter beror på handhavandefel eller inre eller yttre materiella problem, som t ex 
strömavbrott eller intrångsförsök och virus, så är det viktigt att fånga upp de olika risker som 
finns. Incidenter kan vara avsiktliga såväl som oavsiktliga. 
 
Flera olika delar i organisationen hos Landstinget hanterar IT-säkerhetsfrågor. De avvikelser 
som uppstår hanteras enligt de rutiner som finns för avvikelser eller strul (benämning på 
mindre avvikelser) på respektive plats i organisationen. IT-enheten övervakar nätverket 
avseende intrångsförsök, virusangrepp mm. Problemet är att det inte finns någon som fångar 
upp samtliga IT-incidenter och utvärderar dessa för att vidta lämpliga åtgärder. Enligt 
informationssäkerhetspolicyn [16], [17], [18], [19] skall incidenter rapporteras till 
informationssäkerhetsansvarig men det sker inte i tillräcklig utsträckning. På t ex IT-enheten 
används inte begreppet incidenter över huvud taget och endast ett fåtal rapporteras 
följaktligen till informationssäkerhetsansvarig. Avvikelser av större betydelse diskuteras 
däremot i landstingets ledningsgrupp. Ingen allmän rutin för incidenthantering finns. De olika 
enheterna och systemansvariga har sitt eget sätt att hantera incidenter. Det gör att 
incidenthanteringen blir ineffektiv och att incidenter som berör flera system kan förbises. Det 
finns inte heller någon allmän definition av begreppet incident eller någon generell gradering 
av allvarlighetsgrad. 

3.2 Avvikelser 
En avvikelse kan enligt Landstingets definitioner [26] vara bland annat oönskade händelser 
inom vården som rör patient/anhörig, avvikelser från fasta rutiner och instruktioner, 
avvikelser från specificerade krav hos utrustning eller IT-system. 
 
Där står också att ”Den enhet där avvikelsen uppstått ska analysera orsakerna till 
avvikelsen, göra riskanalys, utarbeta förslag till förbättringsåtgärder och meddela berörda 
enheter.” Alla medarbetare ansvarar för att rapportera avvikelser då de inträffar/upptäcks. 
 
I den kommande versionen av avvikelserutiner [27] nämns särskilt att det är viktigare att 
analysera orsaker till avvikelser än att finna syndabockar. I samma dokument definieras 
avvikelse som ”en icke förväntad händelse i hälso- och sjukvården inkl tandvården som 
medfört vårdskada eller kunnat medföra vårdskada för patient eller händelse som inte 
uppfyller verksamhetens krav eller önskemål.”  
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De faser som finns beskrivna påminner om faserna i incidenthantering enl avsnitt 2; 

 Identifiering 

 Rapportering 

 Analys och bedömning av enskild händelse 

 Åtgärder 

 Återföring av kunskaper 

 Uppföljning av åtgärder 

 Sammanställning av händelser och analyser på aggregerad nivå 

3.3 Organisation och roller 
Enligt policydokumenten gäller följande organisation och roller. [16], [17], [18], [19] 
 

 
Figur 4: Ansvar och roller ur informationssäkerhetspolicy[17] 

 
Det yttersta ansvaret för Landstingets IT-system har landstingsfullmäktige.  
 
Landstingsdirektören har det övergripande ansvaret inför landstingsstyrelsen för landstingets 
IT-system. Denne fattar de avgörande besluten om nyanskaffning och avveckling. 
Landstingsdirektören har gett IT-rådet i uppgift att behandla aktuella IT-frågor. IT-chefen 
ansvarar inför landstingsdirektören för landstingets IT-verksamhet. IT-chefen ansvarar för 
utformning av den strategiskt långsiktiga och övergripande IT-utvecklingen i samråd med 
landstingets ledningsgrupp och IT-rådet.  
 
IT-säkerhetssamordnaren stödjer arbetet med att uppnå målen med IT-säkerheten och är i 
säkerhetsfrågor direkt underställd landstingsdirektören. 
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Systemägaren har det övergripande ansvaret för det egna IT-systemet inför 
landstingsdirektören. Denne har det yttersta ansvaret för informationen och IT-säkerheten i 
och kring IT-systemet samt för att en systemsäkerhetsplan upprättas samt att ett 
systemförvaltningsråd för systemet bildas. Systemförvaltaren utses av systemägaren och 
ansvarar för IT-systemets systemsäkerhetsplan och förvaltning. 
 
Verksamhetschefen har det operativa ansvaret för att ett system uppfyller verksamhetens 
krav.  
 
Driftansvarig ansvarar tillsammans med systemförvaltaren för att den dagliga driften av IT-
systemet upprätthålls.  
 
I informationssäkerhetspolicyn skrivs även att: 
”Vid större oplanerade IT-relaterade händelser sammankallas en särskild IT-
säkerhetsledning som består av landstingsstyrelsens ordförande, landstingsdirektör, IT-
chef, IT-säkerhetssamordnare. Vid behov kallas även ytterligare medarbetare.” 

3.4 Ansvarsfördelning 
Här presenteras de områden och ansvarsfördelningar som råder enligt Landstingets 
informationssäkerhetspolicy [16-19].  

3.4.1 Systemägarens ansvar enligt policy 
Systemägarens ansvar: 

 tilldelar budget för drift, förvaltning, utveckling och ev. avveckling av systemet 

 att utöver grundsäkerhet IT i en systemsäkerhetsplan fastställa säkerhetsnivån för 
systemet d v s tilläggskrav omfattande: 

o vilket informationsinnehåll datasystemet skall ha 

o organisation och befattningar som rör systemet 

o vilka lagar, förordningar och författningar som gäller 

o tillse att systemet stödjer verksamhetens mål 

o identifiera verksamhetens krav på systemet vad avser sekretess, tillgänglighet 
och riktighet 

o hotbilden för systemet 

o kontinuitetsplan för systemet (reservrutiner, avbrotts- och katastrofplan) 

 att i systemsäkerhetsplanen fastställa: 

o vilka olika behörighetsprofiler som skall gälla 

o omfattning av loggar 

o arkivering av loggar 

o ansvar och uppföljning av loggar 

o längsta acceptabla tid för driftavbrott 

o intervall för säkerhetskopiering 

o tid för hur snart återläsning av säkerhetskopierat material skall ske 

 initiera frågor om nyanskaffning/avveckling i landstingets ledningsgrupp 

 att fastställa systemets dokumentation och användarhandledning 

 utse systemförvaltare av systemet 
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 utse systemförvaltningsråd för systemet i samråd med berörda förvaltnings- och eller 
verksamhetschefer och vid behov utse ett arbetsutskott (AU) 

 utse en styrgrupp för systemet 

 följa upp systemförvaltningsrådets arbete 

 att det finns behövliga avtal, licenser och tillstånd 

 svara för att tillräcklig säkerhet ingår i avtal för drift 

 att driftgodkänna systemet 

3.4.2 Systemförvaltarens ansvar enligt policy 
Systemförvaltarens ansvar: 

 hålla sig informerad om utvecklingen inom verksamhetsområdet och påtala behov av 
förändringar 

 ansvara för systemets IT-säkerhet 

 samla in, dokumentera och prioritera ändringsförslag på systemet tillsammans med 
systemförvaltningsrådet 

 förbereda och delta i systemförvaltningsrådets möten samt ansvara för regelbundna 
kallelser 

 dokumentera förslag till ändringar/utveckling av systemet 

 dokumentera uppkomna fel och incidenter i systemet 

 utarbeta förslag på beslutsunderlag till systemägaren 

 ansvara för att genomföra tester vid uppdateringar och felrättningar 

 ansvara för att planera i datum för produktionssättning inför nya releaser/versioner 

 ansvara för information, användarutbildning och relevant användarstöd finns 

 svara för att erforderliga programlicenser finns och uppdateras 

 samverka med systemadministratörer och driftansvarig 

 upprätta loggar för fel och problem 

 upprätta förteckning över förslag till förändringar och idéer 

3.4.3 Systemadministratörens ansvar enligt policy 
Systemadministratörens ansvar: 

 registrerar löpande användarnas behörighet till systemet och informationen efter 
anvisningar från systemförvaltaren 

 rapporterar störningar och avvikelser till systemförvaltare 

 fungerar som användarstöd i systemet om detta ej är organiserat på annat sätt 

 ger användarna erforderlig information om systemet 

 svara för att reservrutiner är kända 

 rapporterar användning av systemet för licenshanteringen till systemförvaltaren 
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3.4.4 IT-chefens ansvar enligt policy 
IT-chefens ansvar: 

 ansvarar inför landstingsdirektören för landstingets IT-verksamhet 

 ansvarar i samråd med landstingets ledningsgrupp och IT-chefsgrupp för utformning 
av den strategiskt långsiktiga och övergripande IT-utvecklingen.  

 samverkar med IT-chefsgruppen och dess arbetsutskott (AU) 

 är systemägare för system inom området teknisk infrastruktur-IT och har det 
övergripande ansvaret för att de olika systemens tekniska delar fungerar 

 samverkar med systemägare i frågor som avser drift och resursfördelning för ett IT-
system. 

3.4.5 Driftansvariges ansvar enligt policy 
Driftansvariges ansvar: 

 efter beställning registrera/avregistrera användare i den tekniska infrastrukturen med 
den behörighetsprofil som systemägare och eller verksamhetschef har beslutat 

 ansvara för den praktiska dagliga driften och underhållet av systemet 

 initiera felsökning vid driftstörningar och vidtar nödvändiga åtgärder 

 säkerställa att kommunikationstekniska förutsättningar finns för avsedd samverkan 
med andra system 

 ansvara för att backuphantering enligt systemägarens krav 

 tillsammans med systemägaren ta fram en kontinuitetsplan 

3.4.6 Användares ansvar enligt policy 
I instruktionerna till användarna står att de skall rapportera incidenter till IT-
säkerhetssamordnaren som sedan sammanställer dessa. Instruktionen nedan står att läsa i 
Bilaga 3 till informationssäkerhetspolicyn [16]. 
”Om du misstänker att någon obehörig använt din användaridentitet och varit inne i 
systemet skall du 

 notera när du senast var inne i systemet själv 

 notera när du upptäckte intrånget 

 anmäl omedelbart till IT-säkerhetssamordnaren alternativt till systemförvaltare/ 
systemadministratör, din LISA eller din chef 

 dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försök att fastställa 
om kvaliteten på din information har påverkats 

Om du upptäcker fel och brister i de system du använder skall du rapportera dessa till din 
närmaste chef, LISA, systemadministratör eller systemförvaltare.” 
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3.4.7 Rutiner och arbetssätt 
I policyn står bland annat att: 

 gällande lagar, föreskrifter och författningar följs 

 en kontinuerlig uppföljning avseende tillämpningen av IT-säkerheten skall ske 

 hotbilden för varje enskilt IT-system skall löpande analyseras vad avser att identifiera 
vilka tänkbara angripare som finns samt vilka mål dessa kan ha det förebygger 
oväntade händelser i systemen, som kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser 
och trovärdighetsförluster 

 säkra en effektiv informationsförsörjning som bidrar till ökat skydd och stöd för 
patienter och medarbetare 

 alla investeringar både i form av information (data) och teknisk utrustning skall 
skyddas i tillräcklig grad 

I IT-säkerhetsarbetet har man tagit hänsyn till bl a 

 skyddet av den personliga integriteten 

 att sekretessbelagd information ska skyddas mot otillbörlig åtkomst med iakttagande 
av offentlighetsprincipen 

 olika intressenters krav på korrekt information och allmänhetens lagliga rätt till insyn 
i offentliga handlingar 

 den information landstinget hanterar åtnjuter i regel skydd i lagar och förordningar. 

 
Den tidigare nämnda Lagen om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets 
rekommendationer har landstinget inte inkluderat när säkerhetspolicyn gjorts. 
Policyn saknar i övrigt rutiner för incidenthantering. 
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4 Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som ligger till grund för resultatet som redovisas i denna 
studie. 

4.1 Val av metod 
För genomförande av detta arbete har uppdraget (Bilaga 3) varit det styrande dokumentet. För 
att studera problem, syfte och mål som beskrivs i uppdraget har litteraturstudier och intervjuer 
legat som grund.  
 
De metoder som valdes för detta arbete var studier av interna dokument kombinerat med 
undersökningar av hur verksamheten fungerar med hjälp av arbetsplatsstudier och intervjuer.  
 
Eftersom det finns relativt mycket litteratur som beskriver hur IT-incidenter bör hanteras 
inom systemförvaltningsområdet finns stort underlag för den teoretiska bakgrunden. För att 
undersöka hur Landstinget arbetar med incidenthantering i dagsläget har kvalitativa intervjuer 
genomförts med vad vi anser vara nyckelpersoner inom organisationen. De interna 
styrdokumenten har även studerats ingående för att kunna jämföra hur väl dessa efterlevs. 

4.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudier är fundamentet för det teoretiska avsnittet i denna studie och dess syfte är att 
undersöka de metoder och teorier som finns inom området incidenthantering. Även under 
verksamhetsavsnittet föreligger litteraturstudier, då av interna dokument. 

4.3 Intervjuer 
Syftet med intervjuerna har varit att se hur väl de rutiner som finns inom Landstinget 
Gävleborg efterföljs och hur incidenthanteringen behandlas i verksamheten. Frågorna har 
ställts till ett antal nyckelpersoner i verksamheten för att erhålla en så god bild som möjligt av 
hur hanteringen av IT-incidenter sköts i verksamheten. Frågorna återfinns i bilaga 2. De har 
varit öppna frågor där det finns utrymme för kompletteringar. 
 
Intervjuerna återges inte individuellt. Det är helhetsbilden som intervjuerna hjälpt till att 
skapa som presenteras i rapporten. Intervjupersonerna finns angivna som muntliga källor i 
referensavsnittet. 
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5 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs hur genomförande av detta arbete utförts. 

5.1 Uppdraget 
Enligt uppdragsgivaren (Kate Johansson, informationssäkerhetsanvarig, Landstinget) är 
huvudmålet med uppdraget;   
”Att säkerställa att ett konsekvent och effektivt angreppssätt tillämpas på hantering av 
informationssäkerhetsincidenter i landstinget.” 

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns att läsa i bilaga 3. 

5.2 Utförande 
Ansatsen var att angripa problemet genom att dela upp arbetet i flera faser. 

5.2.1 Fas 1 - Uppdragsbeskrivning 
Möte med uppdragsgivare för att diskutera syfte och mål med arbetet, även 
problemavgränsningar, genomfördes. Vid detta möte mottogs även en del internt material. 

5.2.2 Fas 2 – Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden byggs upp med hjälp av litteraturstudier. I studierna ingår såväl 
internt material som artiklar och litteratur som anges i referensavsnittet. 

5.2.3 Fas 3 - Frågeställningar 
Efter studerat tillgänglig litteratur framkom ett antal frågeställningar. Dessa frågeställningar 
sammanställdes till de intervjufrågor som senare används. 

5.2.4 Fas 4 – Intervjuer och arbetsplatsstudier 
I informationssäkerhetspolicyn framkom ett antal ansvarsområden där IT-incidenthantering 
ingår. Utifrån detta valdes ett antal nyckelpersoner ut för kvalitativa intervjuer. Dessutom 
genomfördes arbetsplatsbesök för att se vilka automatiska övervakningssystem som finns och 
hur dessa används.  

5.2.5 Fas 5 – Sammanställning av resultat 
Intervjusvaren sammanställs för att finna mönster. Svaren används även för att jämföra det 
faktiska arbetssättet och det arbetssätt som beskrivs i de interna dokumenten. En analys av 
svaren görs för att hitta möjliga orsaker till att IT-incidenthanteringen inte hanteras på det 
beskrivna sättet. 

5.2.6 Fas 6 – Slutsatsdragning och åtgärdsförslag 
De funna mönstren redovisas samt åtgärdsförslag presenteras i rapporten. 

5.2.7 Fas 7 – Presentation av rapporten 
Som avslutning i detta arbete kommer rapporten att redovisas för såväl uppdragsgivaren som 
för Högskolans representanter. 
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6 Resultat 

Av intervjuerna och de interna dokumenten framgick att begreppet incident eller IT-incident 
endast förekommer i ett sammanhang – i informationssäkerhetspolicyn. Där står att incidenter 
skall rapporteras till IT-säkerhetsansvarig alternativt till systemförvaltare/system-
administratör, LISA eller verksamhetschef. I övrigt används begreppet avvikelse (se avsnitt 
3.2) där gemensamma rutiner finns. Avvikelse är inte liktydigt med incident, alla problem 
som uppstår inom organisationen kallas för avvikelser. Detta kan vara allt från olyckor med 
patientskador, att hissen inte fungerar till ett virusangrepp eller nätverksstörningar. I och med 
detta breda begrepp försvåras hanteringen av IT-incidenter då samsyn angående IT-incidenter 
ej finns. 
 
För att täcka samtliga processer inom incidenthantering krävs att rutiner finns beskrivna för 
samtliga moment. (Se avsnitt 2.2) Nedan visas resultatet från kartläggningen av befintliga 
rutiner. 

 Registrera incidenten. 

o Incidenter fångas upp av IT-support, övervakningssystem, LISA m.fl. och 
åtgärdas, i de flesta fall direkt av IT-enheten. Registrering av dessa sker i de 
flesta fall i IT-enhetens ärendehanteringssystem. Om de registreras som 
avvikelse hamnar de hos respektive verksamhetschef som tar ställning till om 
de skall skickas vidare. 

o En del IT-incidenter rapporteras även till IT-chef och tas sedan upp i IT-AU 
(arbetsutskott) och/eller landstingets ledningsgrupp som tar ställning och 
fattar beslut.  

o Många incidenter registreras inte. (Se andra punkten under uppföljning.) 

 Klassa incidenten efter allvarlighetsgrad. 

o Någon gemensam klassificering av allvarlighetsgrad finns ej. Bedömningen 
av incidentens allvarlighetsgrad överlämnas åt individen och är helt beroende 
av hur mycket denne vet om hur verksamheterna arbetar och hur utrustningen 
används. 

o I databasen över datorer saknas vitala data som huruvida utrustningen är en 
medicinsk dator för vilken särskilda hänsyn måste tas eller om den av annan 
anledning är särskilt viktig. Inte heller finns de datorer som av olika 
anledningar inte är anslutna till domänen med i databasen. 

 Återställning. Avhjälpa de akuta problemen och återställa systemet. 

o IT-enhetens övervakning och återställning av servrar, nätverk och system 
fungerar tillfredsställande och inkommande ärenden avhjälps. Rutiner för 
återställning av systemen finns. 

 Uppföljning. Utreda och diagnosticera incidenten. 

o Övervakning av t ex servrar och nätverk fungerar bra, men uppföljning av de 
larm som uppstår sker inte annat än att eventuell felavhjälpning skrivs in i IT-
enhetens ärendehanteringssystem. Där kan viss kunskapsöverföring ske men 
IT-säkerhetssamordnare har ej tillgång till dessa uppgifter. Inte heller 
statistiska data är tillgängliga för andra än IT-enheten 

o Incidenter rapporteras inte i önskad utsträckning till IT-säkerhets-
samordnaren. Många av de rapporter som faktiskt når denne är endast 
muntliga. Ingen fastslagen rutin eller mall för hur en incidentrapport bör se ut 
finns. Vid de incidenter som anmäls som avvikelse sker en uppföljning om 
vad som hände. De effekter för verksamheten och de kostnader incidenten 
fört med sig utreds däremot inte.  
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o Systemägaren ansvarar för hur mycket som ska loggas på respektive system 
och hur loggarna följs upp [17]. Endast stickprov görs och risken finns att 
många incidenter inte fångas upp. I vissa fall har loggning valts bort med 
hänvisning till att loggar kan riskera att behöva lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen. 

 Åtgärda. Vidta åtgärder för att förebygga liknande incidenter. 

o I de fall större händelser resulterat i avvikelserapporter görs utredningar om 
vad som kunnat förebygga händelsen men eftersom många incidenter inte 
följs upp görs förebyggande arbete efter en tänkt hotbild. 

Konkreta beräkningar av eventuella samordningsvinster går ej att genomföra då underlaget är 
bristfälligt. Utförligare beskrivning finns under avsnitt 7.1. 
 
I avsnitt 3.3 och 3.4 finns organisationen med ansvarsfördelning och roller beskrivet. En 
tydlig ansvarsfördelning finns i informationssäkerhetspolicyn. Enligt studien framkom att den 
ansvarsfördelning som nämns i informationssäkerhetspolicyn ej efterlevs fullt ut. En del 
punkter i ansvarsområdena prioriteras bort. Uppföljningsarbetet tillhör ofta de lågprioriterade 
arbetsuppgifterna. 
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7 Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultat och metod. 

7.1 Av resultatet 
Det viktigaste i nuläget är att enas om en gemensam definition och klassning av incidenter. I 
all kommunikation är det viktigt att parterna talar om samma företeelser. Att sedan använda 
samma begrepp för dessa underlättar förståelsen betydligt. Att incidenter inte rapporteras i 
önskad utsträckning beror troligen på att begreppet incident inte är etablerat och att 
definitionen för avvikelse inte täcker in händelsen. (beskrivs i avsnitt 6) Vårt förslag är att 
Sitics [7] definition av IT-incident antas. 
”En verklig eller uppfattad händelse av säkerhetskritisk karaktär i en dator eller ett 
nätverk.” 

När definitionen av IT-incidenter är tydlig är det lättare att identifiera dessa. För att kunna 
placera en incident korrekt bör man även ha tagit ställning angående vad som är att betrakta 
som IT-utrustning. I vissa fall utgör utrustningen även en medicinteknisk produkt vilket gör 
att den ej kan hanteras på vanligt sätt [9],[10],[11]. Trots detta kan t ex nätverksstörningar 
orsaka problem med dessa apparater. I dessa fall får den tekniska kompetensen hos 
medicinteknisk personal och IT-personal placera incidenten där den hör hemma. Dessa frågor 
blir allt viktigare eftersom den tekniska utvecklingen gör att allt fler medicinska system 
datoriseras och ansluts till nätverk. 
 
Att registrera incidenter är viktigt för att kunna gå tillbaka och följa upp det som inträffat. Vår 
studie visar att registrering av incidenter ej sker rutinmässigt utan endast i undantagsfall. 
Förslag på innehåll i en incidentrapport finns att hämta i avsnitt 2.2 Incidenthantering. Här är 
det också viktigt att se över hur och var rapporterna lagras. Vår förhoppning är att det 
upphandlade, men ej driftsatta, beslutsstödsprogrammets avvikelsemodul skall hjälpa till att 
göra rapporterna sökbara. 
 
Klassningen av incidenter är oerhört viktig för att incidenterna skall kunna filtreras så att 
endast de med viss dignitet rapporteras vidare. Vid klassningen är det viktigt att dels väga in 
de klassiska termerna som behandlar antalet drabbade användare eller datorer men också att ta 
hänsyn till hur vitala systemen är. Huruvida patientsäkerheten hotats är något som borde 
undersökas vid varje incident. 
 
För återställningen av systemen finns idag väl fungerande rutiner.  
 
I avsnitt 2.2.4 Uppföljning nämns några frågor som bör besvaras under uppföljningsarbetet. 

 Vad hände? 

 Varför? 

 Effekten av incidenten? 

 Hur stor skada kunde det ha blivit i värsta fall? 

 Hur kan vi hindra att detta händer igen? 

 Behöver händelsen polisanmälas eller rapporteras till någon myndighet? 

 
Utan en ordentlig uppföljning kommer de åtgärder som vidtas att vara godtyckliga. Det blir 
svårt att motivera eventuella kostnader i samband med åtgärder om de inte kan sättas i 
relation till vad incidenter kostar i pengar, patientsäkerhet, ”bad-will” eller personalens 
arbetssituation. Det går heller inte att vara säker på att rätt åtgärder görs. 
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Effekterna av incidenter vet landstinget väldigt lite om idag. De direkta effekterna på mjuk- 
och hårdvara känner IT-enheten till. Vilken påverkan incidenten haft på verksamheten utreds 
inte om inga klagomål i form av avvikelserapporter inkommer. Inga uppgifter om huruvida 
incidenten påverkade patientsäkerheten finns att tillgå. Inte heller finns kunskaper om hur 
verksamheten påverkas av incidenter, t ex om patientbesök fått bokats om p.g.a. händelsen. 
Det gör att inga kostnader kopplade till incidenten kan tas fram, mer än i vissa fall 
arbetskostnader och hårdvarukostnader på IT-enheten. Mycket lite loggas i Landstinget, vilket 
försvårar uppföljningsarbetet. Utan en ordentlig uppföljning kommer de åtgärder som vidtas 
att vara godtyckliga. Det blir svårt att motivera eventuella kostnader i samband med åtgärder 
om de inte kan sättas i relation till vad incidenter kostar i pengar, patientsäkerhet, ”bad-will” 
eller personalens arbetssituation. Det går heller inte att vara säker på att rätt åtgärder görs.  
 
Genom att samordna hanteringen av IT-incidenter inom Landstinget är det vår övertygelse att 
samordningsvinster kommer att uppnås i och med att en kontinuerlig och aktuell status över 
samtliga system och deras brister tydigt framkommer. Gemensamma problem hos systemen 
bör komma att framträda ur det mönster som kan göras synligt med hjälp av statistisk analys 
av incidentrapporterna. I IT-enhetens huvudavtal [20] står att ”Kundanpassade rapporter kan 
upprättas på begäran.” Denna möjlighet borde utnyttjas i större utsträckning för att skapa en 
bild över systemens status. 
 
Den informationssäkerhetspolicy som finns idag ser bra ut på pappret men efterlevs inte fullt 
ut. Orsaken till detta kan vara att de arbetsuppgifter som finns för respektive roll är mer 
tidskrävande än vad som framgår av respektive ansvarsområde. Att vara ansvarig för 
uppföljningen i incidenthanteringen innebär i många fall att en granskning av arbetet som 
utförts i organisationen behöver göras. Uppföljningsarbete är mycket tidskrävande om det 
görs på utförligt sätt. Därför anser vi att det vore en god idé att lyfta ut denna del i IT-
säkerhetsarbetet och ha en roll som exklusivt arbetar med granskning och uppföljning. Med 
en sådan roll kan också en större kontroll av kapitalflöde och utfall av investeringar uppnås.  
Säkerheten i systemen och patientsäkerheten kommer också att öka eftersom det 
förebyggande arbetet görs mera effektivt, då återföring av erfarenheter från tidigare händelser 
kan användas. Denna roll skulle kunna ha gemensamma drag med rollen som teamledare 
enligt Rollason-Reese exemplet som beskrivs i avsnitt 2.2. 
 
Organisationen som beskrivs i avsnitt 3.3 och 3.4 är inte helt okomplicerad och har liksom 
alla organisationer sina starka och svaga sidor. I en organisation är det viktigt att kommu-
nikationen mellan de olika delarna fungerar, att samsyn gäller och att samma definitioner 
används. I Landstingets organisation gäller detta särskilt mellan systemförvaltningsråden och 
IT-rådet vilka på olika sätt påverkar hur systemen förvaltas. 

7.2 Av metoden 
Att börja med litteraturstudier för att läsa in oss på ämnet ansåg vi som ett självklart och 
naturligt sätt att införskaffa oss kunskap inom området incidenthantering. När väl detta var 
gjort påbörjades studien av interna dokument för att se vilka rutiner som fanns tillgängliga 
och som behandlade detta område inom landstinget. Efter att vi bildat oss en uppfattning om 
organisationen och dess uppbyggnad fortsatte arbetet med att utforma frågor som sedermera 
användes för kommande intervjuer. Frågorna utformades som öppna frågor, fördelen med 
denna metod är att utförligare svar kan erhållas. Det finns även möjlighet att förtydliga 
frågorna eller att ställa följdfrågor. 
 
Det problematiska har varit att implementera dessa teoretiska bitar inom Landstinget 
Gävleborg eftersom de är en vårdgivande organisation där även medicinteknisk utrustning 
ingår. Det har även varit vissa problem med att kunna träffa de personer vi önskat på grund av 
den korta tid vi haft till vårt förfogande. Personerna vi sökt är mycket uppbokade. Vi har ändå 
lyckats få svar från våra utvalda nyckelpersoner.  
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8 Slutsatser 

Inom Landstinget saknas gemensam definition av begreppet IT-incident. I stället används 
begreppet avvikelse som inte är överförbart på IT-incident (se avsnitt 3.2). Det är en 
bidragande orsak till att för få incidenter rapporteras. När samsyn saknas och olika termer 
används på olika platser i organisationen är det problem att få befintliga rutiner att fungera. 
Vårt förslag är att Sitics [7] definition av incident används i hela organisationen för att 
definiera IT-incidenter. 
”En verklig eller uppfattad händelse av säkerhetskritisk karaktär i en dator eller ett 
nätverk.” 

För att kunna täcka processerna inom IT-incidenthanteringen behövs rutiner för varje steg (se 
avsnitt 2.2). Enligt de resultat som framkommit i studien är den största bristen inom 
landstinget avsaknaden av uppföljnings- och åtgärdsrutiner. Det gör att behandlingen av IT-
incidenter blir ineffektiv. 
 
För att kunna filtrera alla dessa händelser krävs att ett klassningsschema tas fram där hänsyn 
tas till faktorer som antalet drabbade datorer eller användare samt hur vitalt system händelsen 
drabbar men också situationer som kan hota patientsäkerheten bör vägas in. Detta är särskilt 
viktigt i de fall medicintekniska produkter anslutits till datanätet. 
 
Övergripande rutiner för incidenthantering och tydliga definitioner gör att alla faserna i 
incidenthanteringen kan täckas upp. Det är då viktigt att detta tillämpas i hela organisationen, 
varvid en korrekt bild av systemen erhålls och uppföljningen blir relevant. Kontinuerlig 
uppföljning gör att framtida liknande incidenter kan förebyggas, investeringar kan utvärderas 
och en tydlig bild av systemens starka och svaga sidor skapas. Tidigare erfarenheter kan 
återanvändas varvid avbrottstiderna blir kortare. Patientsäkerheten bör öka vid uppföljning 
och analys av de konsekvenser incidenten haft för verksamheten. Andra positiva följder av 
kontinuerlig uppföljning av incidenter i systemen blir att aktuell status över samtliga 
datasystem finns tillgänglig, kostnadskontroll över inträffade IT-incidenter uppnås och 
underlag för att planera förebyggande åtgärder synliggörs. 
 
I avsnitt 3.3 och 3.4 finns organisationen med ansvarsfördelning och roller beskrivet. 
 
Då uppföljningsarbete ofta prioriteras bort gentemot andra arbetsuppgifter anser vi att det 
vore en fördel om en egen roll skapas som ansvarar för uppföljning och granskning av IT-
incidenter (se avsnitt 7.1).  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
Att jämföra olika vårdgivande organisationer (Landsting) och deras hantering av IT-
incidenter vore en intressant fortsättning. Detta ligger utanför detta arbete och kunde inte 
heller göras på denna korta tid som arbetes utförts på. 

8.2 Tack 
Vi är tacksamma att vi har fått möjlighet att göra detta arbete om IT-incidenthantering på 
Landstinget Gävleborg. Ett stort tack till Kate Johansson som har utformat och givit oss detta 
uppdrag, hon har även varit ett stort stöd under arbetets gång. Det har varit ett roligt och 
lärorikt arbete under de tio veckor det omfattat. Vi vill även passa på och tacka vår handledare 
på Högskolan i Gävle, Per Aspenberg för sina goda råd och uppmuntrande ord under arbetets 
gång. 
 
Slutligen vill vi tacka alla som på något sätt bidragit till att detta arbete, utan er hjälp skulle 
detta arbete ej gått att genomföra! 
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Bilaga 1: Ordlista 

Landstinget Landstinget Gävleborg 

Bits Basnivå för informationssäkerhet 

BS Bollnäs sjukhus 

GS Gävle sjukhus 

HS Hudiksvall sjukhus 

LISA Lokalt InformationsSystems Ansvarig 

KBM Krisberedskapsmyndigheten 

MT Medicinsk Teknik 

MTU Medicinteknisk utrustning 

P&H Psykiatri & Habilitering 

PVG Primärvården Gästrikland 

PVH Primärvården Hälsingland 

Sitic Sveriges IT-incidentcentrum 

ÖCB Överstyrelsen för Civil Beredskap 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 Hur ser ni på begreppet IT-incident? Vilka kriterier gäller för att en händelse skall 
klassas som en IT-incident? 

 Hur ser er organisation ut och vilka ansvarsområden finns?  

 På vilka sätt fångar ni upp incidenter? 

 Rapporteras IT-incidenter, även om det akuta problemet är löst? 

 Vad loggas och vilka system finns för att per automatik fånga upp IT-incidenter, t ex 
intrångsförsök, virus, tillgänglighetsproblem i nätverket? 

 Hur utvärderas IT-incidenter och av vem? Rapporteras de vidare? 

 Används tidigare IT-incidenter i det förebyggande säkerhetsarbetet? 

 Får ni vetskap om de IT-incidenter som rapporteras till systemansvariga? 

 Vilka åtgärder finns för att undvika IT-incidenter vid införande av ny programvara eller 
automatiska uppdateringar? 

 Finns uppgifter på vad olika typer av IT-incidenter kostar att åtgärda? 

 Finns exempel på tidigare IT-incidenter och deras konsekvenser för verksamheten? 
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Bilaga 3: Uppdraget 

 

C-uppsats 
    

                 Kate Johansson Informationssäkerhetsansvarig 
  

Hantering av IT-incidenter inom Landstinget Gävleborg         

 
Definition av en IT-incident 1 definieras enligt Sitic som: En verklig eller uppfattad händelse av 
säkerhetskritisk karaktär i en dator eller ett nätverk 
 
Problem 
Incidenter förekommer i de flesta organisationer. Upphovet till dem kan exempelvis vara interna 
eller externa intrång och intrångsförsök, felaktig användning av informationssystemen och IT-
resurserna o.dyl. 
 
Att återkoppla erfarenheter från incidenter av olika slag är ett viktigt moment när det gäller att 
spåra brister och svagheter. Regler och rutiner för hur IT-incidenter rapporteras och följs upp 
saknas i landstinget Gävleborg. 
 
Syfte  
Det ska finnas fastlagda rutiner i landstinget för hur användare ska agera vid funktionsfel, 
misstanke om intrång eller vid andra störningar. Det ska även finnas rutiner för hur uppföljning 
ska hanteras enligt Bits2. 
 
Mål 
Rapportering av säkerhetshändelser och svagheter  
Att säkerställa att informationssäkerhetsincidenter och svagheter hos informationssystem 
rapporteras på ett sådant sätt att korrigerande åtgärder kan vidtas i rätt tid i landstinget. 
Hantering av informationssäkerhetsincidenter och förbättringar 
Att säkerställa att ett konsekvent och effektivt angreppssätt tillämpas på hantering av 
informationssäkerhetsincidenter i landstinget. 

                                                      
1 Sitic= Sveriges IT-incidentcentrum 
2 Bits= Basnivå för IT-säkerhet 
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