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Denna checklista sammanfattar vad en registerhållare bör tänka på när det gäller  
säkerhetskopiering av data och filer. 

1 Regler för säkerhetskopiering 
Vårdgivaren ska ansvara för att det i ledningssystemet finns rutiner för 
säkerhetskopiering av patientuppgifter. Av rutinerna ska det framgå med vilken 
periodicitet säkerhetskopieringen ska göras, hur länge säkerhetskopiorna ska 
sparas och hur ofta återläsningstester ska göras.  Vårdgivaren ska även ansvara 
för att säkerhetskopiorna förvaras på ett betryggande sätt och väl åtskilda från 
originaluppgifterna. 

2 Rutiner för säkerhetskopiering - kvalitetsregister
Registerhållaren ska beskriva registrets rutiner för säkerhetskopiering. 
Rutinerna bör (uppgifter som ska ingå markeras med *) beskriva 
a) Vem som ansvarar för säkerhetskopiering och eventuellt 

personuppgiftsbiträdesavtal som slutits.
b) Metod för säkerhetskopiering (t.ex. inkrementell, differentiell)
c) * Periodicitet (daglig, veckolig, månatlig, årlig) 
d) Verifieringsrutiner för kontroll av säkerhetskopiering  

- kontroll och bekräftelse av genomförd säkerhetskopiering (t.ex. signering, 
  loggning)  
- åtgärdsbeskrivning om fel uppstår vid säkerhetskopieringen 

e) Hur data lagras (t.ex. på band)
f) * Hur länge säkerhetskopiorna sparas
g) * Förvaring av säkerhetskopiorna  

- var  
- hur (låst utrymme, brandsäkerhet) 

3 Rutiner för återläsningstest av data - kvalitetsregister
Registerhållaren ska beskriva registrets rutiner för återläsningstest av data. 
Rutinerna bör (uppgifter som ska ingå markeras med *) beskriva 
a) * Hur ofta återläsningstester ska genomföras
b) Vem som utför dem
c) Vilka data som ska återläsas
d) Hur data ska återläsas (t.ex. till testmiljö)
e) Dokumentation av återläsningstest
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4 Rutiner för skarp återläsning av data - kvalitetsregister
Registerhållaren bör beskriva registrets rutiner för återläsning av data. 
Rutinerna bör beskriva 
a) Beslutsgång för skarp återläsning av data (vem som initierar, beslutar och 

genomför återläsning).
b) Hur berörda parter informeras (t.ex. ev. driftstopp, hantering av data som 

registrerats men inte finns säkerhetskopierade).
c) Ledtider för återläsning (från beslut till verkställd återläsning).   
d) Hur återläsningen ska genomföras (till disk, testmiljö eller direkt i skarp miljö)
e) Åtgärder för att säkerställa att endast tillåtna data återläses (data som begärts 

utplånade ska vara eliminerade från återlästa data).
f) Verifiering av återläsning
g) Dokumentationskrav av återläsning t.ex. 

- datum och tid för återläsning 
- orsaksbeskrivning 
- åtgärdsbeskrivning 
- verifieringsbeskrivning 
- konsekvensbeskrivning (t.ex. ev. förlust av data som inte säkerhetskopierats) 

5 Rutiner för säkerhetskopiering av direktinmatade data
Om registret tillåter att data direktinmatas utan att data finns som underlag i t.ex. 
patientjournal eller frågeformulär bör registerhållaren beskriva registrets rutiner 
för att säkerställa att sådana data går att återställa vid dataförlust mellan två 
säkerhetskopieringar.
Rutinerna bör beskriva 
a) Hur data sparas temporärt (t.ex. utskrift av registrerade data)
b) Hur länge utskrift av data ska sparas (t.ex. mellanskillnad mellan 

registreringstillfälle och säkerhetskopiering + 2 dagar)
c) Identifiering av eventuell dataförlust genom kontroll av registerdata vs 

utskriftsdata efter återläsning av data från säkerhetskopia  
d) Registrering av data från utskrift vid dataförlust som inte återlästs vid 

säkerhetskopiering
e) Dokumentationskrav av åtgärder i samband med dataförlust 
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6 Rutiner för säkerhetskopiering av nyregistrerade eller  
ändrade data

Om data har nyregistrerats eller ändrats i registret bör registerhållaren beskriva 
registrets rutiner för att säkerställa att sådana data går att återställa vid dataförlust 
mellan två säkerhetskopieringar.
Rutinerna bör beskriva 
a) Identifiering av och omregistrering av nyregistrerade uppgifter utifrån underlag 

såsom patientjournal och frågeformulär
b) Hur information om ändringar av data sparas (t.ex. ändringsbegäran, notering i 

underlag (t.ex. markering i frågeformulär))
c) Identifiering av eventuell dataförlust genom kontroll av registerdata versus 

ändringsbegäran och noteringar i underlag efter återläsning av data från 
säkerhetskopia  

d) Registrering av data från ändringsbegäran och noteringar i underlag vid 
dataförlust som inte återlästs vid säkerhetskopiering

e) Dokumentationskrav av åtgärder i samband med dataförlust       

7 Rutiner för säkerhetskopiering – data och filer
Registerhållaren bör beskriva registrets rutiner för säkerhetskopiering av 
extraherade data och filer som används för t.ex. statistiska beräkningar, 
sammanställningar av årsrapporter och övrigt registerarbete.
Rutinerna bör beskriva 
a) Vilka data och filer som ska säkerhetskopieras
b) Periodicitet för säkerhetskopieringen för icke statiska data och filer (dagligen 

efter förändring av filer)
c) Hur och var säkerhetskopior ska förvaras (t.ex. extern disk, USB-minne, 

separat server, annan lokal än originalfiler, brandskyddat skåp) 
d) Hur länge säkerhetskopior ska förvaras 

8 Referenser
SOSFS 2008:14, Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, 
2 kap. 16-17§§
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