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Denna checklista sammanfattar vad en registerhållare bör tänka på för att skydda 
utrustning som används för att behandla personuppgifter. 

1 Rutiner för fysisk säkerhet och tillträdeskontroll
Utrustning som används för att behandla personuppgifter ska ha ett skydd mot 
stöld och händelser som kan förstöra utrustningen. Skyddet ska stå i proportion till 
förekommande risker.

Registerhållare bör beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att skydda utrustning 
som används för kvalitetsregistret. 

Finns datorutrustning i lokaler för vilka vårdgivaren ansvarar kan beskrivningen 
bestå i en hänvisning till vårdgivarens säkerhetskrav och rutiner. I andra fall bör 
beskrivningen innehålla, men inte begränsas till, uppgifter om:
a) Utformning av säkerhet för lokaler, t.ex.

- låsningsrutiner (bemannade/obemannade lokaler, låsningssätt t.ex. nycklar, 
   kortlås)
- förhindrande av tillträde via fönster, balkonger 
- larm
- eventuell låsning av fast utrustning 
- brandskydd

b) Rutiner för behörighetskontroll till lokaler
c) Rutiner tilldelning och återdragande av passerkort, nycklar, koder 
d) Rutiner för tillträde till lokaler utanför ordinarie arbetstid
e) Rutiner för lagring/transport av patientinformation på portabel IT-utrustning 

- avidentifiering / kryptering om avidentifiering ej möjlig
f) Rutiner för hantering av portabel IT-utrustning 

- tillsyn under transporter 
- förvaring  

2 Handlingsplan vid överträdelse
Det bör finnas handlingsplan för handläggande vid misstanke om eller genomförd 
otillåten åtkomst till lokaler eller utrustning. Om vårdgivaren har ansvar för lokaler 
eller IT-utrustning kan man hänvisa till vårdgivarens handlingsplan. För övriga fall 
bör handlingsplanen beskriva 
a) Vem som ska kontaktas 
b) Vilka åtgärders som bör vidtagas (polisanmälan, byte av lås) 
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3 Dokumentation av överträdelse 
All säkerhetsöverträdelse bör dokumenteras och dokumentationen bör innehålla 
uppgifter om
a) Beskrivning av överträdelse
b) Datum för överträdelse
c) Vidtagna åtgärder
Dokumentationen sparas i registerdokumentationen.

4 Referenser
Följande referensdokument finns tillgängligt på Region Skånes hemsida 
(www.skane.se/infosakbok)
- Handbok för informationssäkerhet, Fysisk och miljörelaterad säkerhet, kap. 7
- Anvisningar för behandling av personuppgifter i Region Skåne, Säkerhetskrav

Bilaga 1: 
RC Syd SOP 001, Åtkomstkontroll av utrustning, registersystem och dess data 
Utdrag: Avsnitt 4. Fysisk säkerhet
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Bilaga 
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RC Syd SOP 001, Åtkomstkontroll av utrustning, registersystem 
och dess data 
Utdrag: Avsnitt 4, Fysisk säkerhet

4 Fysisk säkerhet
Driftschefen ansvarar för att utrustningen skyddas mot otillåten åtkomst till 
arbetsutrymmena genom inpasseringskontroll och inbrottsförebyggande åtgärder.

För att kunna kontrollera tillträde till arbetslokalerna ska ytterdörr(ar) hållas 
låsta och vara utrustade med larm. Larm ska vara aktiverat utanför kontorstid när 
arbetslokalerna är obemannade. Dörrar till arbetsrum ska vara låsta och fönster och 
eventuella balkongdörrar skall hållas stängda när arbetslokalerna är obemannade.

Endast behörig anställd personal får inneha passerkort/nyckel till lokalerna. När 
anställd slutar sin tjänst skallpasserkort/nyckel återlämnas. En person ansvarig 
för nyckelhantering, anskaffning och distribution, ska finnas på avdelningen. 
Distribution och återlämning av nycklar ska dokumenteras i ett nyckelregister. 
Nyckelansvarig ansvarar för att nycklar och nyckelregister inte är åtkomliga för 
obehöriga.

Anställd personal som ska ha tillträde till RC Syds lokaler utanför ordinarie 
arbetstid ska tilldelas kod för dörröppning. Anställd får inte göra koden tillgänglig 
för annan person.

För mobila enheter (bärbar persondator, USB-minne etc) som används utanför RC 
Syds lokaler ansvarar den enskilde RC Syd-anställde för att utrustningen hanteras 
på ett sådant sätt att risken för otillbörlig åtkomst minimeras genom att 
•	 Inte lämna utrustningen utan tillsyn under transporter 
•	 Förvara utrustningen i låst rum (lägenhet, hotellrum) när den lämnas obevakad 
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