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En helt ny myndighet! 

• Start 1 januari 2014 

• GD Torsten Håkansta tillträdde samma datum 

• Grunden: verksamheten i det statliga bolaget 

Apotekens Service 

• Ca 130 medarbetare 

• Vårt uppdrag: befintliga tjänster och 

utvecklingsuppdrag  
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Säkerhet har högsta prioritet på 
eHälsomyndigheten 

• Kontinuerligt informationssäkerhetsarbete: 

o Informationsklassning 

oRiskbedömning 

oFastställande av säkerhetskrav 

oFramtagande av säkerhetsmönster & kontroller 

oGranskning & verifiering 

• Kontinuerlig uppföljning av efterlevnad 

• Viktigt att ”se in i framtiden” för att identifiera nya hotbilder & 

risker 
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HälsaFörMig 



Varför personliga hälsokonton? 
 
  

Stärka  

patientmedverkan i 

vården 

Stimulera till ett 

ökat engagemang i 

den egna hälsan  

•Kontinuerlig kvalitetsutveckling av vården 

•Se patienten och närstående som en resurs och 

samarbetspartner 

•Effektivt fördelande av begränsade resurser 

 

•Fokus på hälsovård istället för sjukvård 

•Vårda det friska 

•Bättre hälsa, lägre utnyttjande av vården, färre onödiga 

vårdepisoder  

 

Öka patienters delaktighet och egenvård   

- ett egenvärde och en förutsättning för att 

förbättra vården! 

 

 

 
 

 

Enligt WHO kan sunda 

levnadsvanor förebygga:   

90% av all diabetes typ II 

80% av alla hjärtinfarkter 

30% av all cancer 



1 timme vård, 8 765 timmar egenvård 



Från myndighetens instruktion 

”Myndigheten ska tillhandahålla en elektronisk tjänst som 

ger enskilda personer möjlighet att in ett personligt 

hälsokonto kostnadsfritt lagra uppgifter om sin hälsa.  

Handlingar i ett personligt hälsokonto får endast förvaras 

hos myndigheten i form av teknisk lagring för enskilds 

räkning.  

Myndigheten ska ge tredje part möjlighet att ansluta 

tillämpningar och tjänster till den elektroniska tjänsten. 

Anslutning av tillämpningar och tjänster till en enskilds 

personliga hälsokonto får enbart göras med den 

enskildes uttryckliga samtycke.” 
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HälsaFörMig- ett verktyg för att samla, överblicka och dela din information 

3:e partsapplikationer 

anslutna till plattformen 

Administration och  

behörighetsstyrning 

Min 

information 

Livslång lagring 

av information 

Hälso- och vårdinformation 



Roller & ansvar 



Individen 

• Öppnar / avslutar konto 

• Administrerar sitt konto 

• Delar ut behörighet till information 

• Väljer vilka applikationer/ tjänster som 

ska komma åt kontot 
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Bestämmer själv vilken 

information som ska 

lagras i sitt konto och vem 

som ska ges tillgång till 

den (privat hantering) 



Tredjepartsleverantören: 

• Tecknar avtal för integration och 
anslutning 

• Integrerar och ansluter sig mot 
plattformen 

• Utvecklar applikationer/ tjänster mot 
plattformen 

• Publicerar sin tjänst/ applikation på 
marknadsplats eller motsvarande 

• Tecknar avtal med individer för 
användande av tjänst/ applikation 

• Tjänsterna/ applikationerna hämtar/ 
lämnar information till plattformen (på 
uppdrag av individen) 

Myndigheter 

Företagshälsovård 

Friskvårdsaktörer 

Patientföreningar 

Exempelvis; 

3:e partsleverantör 

Vårdgivare 

   Tandvårdsföretag 
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Kommuner 



eHälsomyndigheten 

• Teknisk lagring och tillhandahållande av HälsaFörMig 

• Beställare gentemot upphandlad plattformsleverantör 

• Tecknar avtal med individer som vill öppna ett hälsokonto 

• Tecknar avtal med 3:epartsleverantörer som ansöker om 
att ansluta sig till HälsaFörMig, omfattande ex: 

oPriser och affärsvillkor 

oSäkerhetskrav 

o Informationskrav gentemot individer (ändamålet med applikationen, hur 
individens information hanteras m.m.) 

• Kontrollerar att 3:epartsleverantörens applikation uppför  
sig korrekt i relation till vad den har godkänts för 
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Riskhantering 
(informationssäkerhet) 



Ramen för risk & sårbarhetsanalys 

• eHälsomyndighetens roll & ansvar (uppdrag & instruktion) 

• Upphandling av lösning 

• Drivkrafter, framgångsfaktorer & KPI:er 

o Informationsklassning 

oRiskbedömning 

oTillit och ansvarsförhållanden 

oSäkerhetskrav utifrån identifierade risker (dataintrång, kapacitet etc.) 

oRisker knutna till leverantörer 
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Metod 

• Genomförd riskanalys och riskhantering har 

skett i tre steg: 
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Riskinventering Åtgärdsplan Riskvärdering 
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Möte med e-delegationen, 

jfr Mina meddelanden 

Möte med MSB 

Interna möten på 

departementet med RS 

DI:s instruktioner 

ENISA:s* dokument: 

”Cloud Computing Security Risk 

Assesment” 

 

Riskinventering & riskvärdering 

Möte med jurister i 

landstingen 

Projektgruppens 

arbetsmöten 

Intern & extern juridisk 

rådgivning 

*EU:s nätverks- & informationssäkerhetsbyrå 

Samråd med DI 
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Åtgärdsplan 

säkerställa att inga 

personuppgifter överförs till 

ett land utanför EU/EES 

säkerhetsåtgärder  

information till 

registrerade 

behörighetstilldelning, 

åtkomstkontroll & 

loggning  
 

kontinuerlig 

uppföljning 

säkerställa 

identiteten hos 

användaren 
 

skydda 

personuppgifterna från 

obehörig åtkomst 

säkerställa att inga 

personuppgifter 

behandlas för andra 

ändamål än de 

ursprungliga 

personuppgifts

biträdesavtal 
 

instruktioner till 

personal & 

personuppgiftsbiträden 



Avtalet med Capgemini 

 

 

 

• Personuppgiftsansvarig – EHM 

 Den som ensam eller tillsammans med 

andra bestämmer ändamålen med och 

medlen för behandlingen av 

personuppgifter. 

• Personuppgiftsbiträde –Capgemini 

 Den som behandlar personuppgifter för 

den personuppgiftsansvariges räkning. 
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Säkerhetsnivån måste 

upprätthållas oavsett om 

personuppgiftsbehandlingen 

utförs av eHälsomyndigheten 

eller av upphandlad leverantör.  
 



Avtalet med Capgemini forts.   
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Högt ställda krav på 

leverantören är ett led i 

eHälsomyndighetens 

säkerhetsarbete & i 

uppfyllandet av myndighetens 

ansvar. 
 

svensk lagstiftning 

enbart behandling inom EU/EES 

säkerhetsåtgärder 

enbart behandling enligt EHM:s instruktioner  

samtliga ev. andra personuppgiftsbiträden (ex 
underleverantörer) måste anges och 
godkännas av EHM 

uppföljning & revision 

tekniska och praktiska förutsättningar att 
utreda misstankar om obehörig åtkomst 

säkerställa åtgärder vid avtalets upphörande 
(ex så att personuppgiftsbiträdet inte har 
åtkomst till personuppgifterna därefter) 

 



Status och nästa steg 

• Etableringen startade den 17 augusti 2015 

• Många förfrågningar från vårdgivarna och andra potentiella 3:e 

partsleverantör 

• Fortsatt avstämning och förankring med departementet, DI m.fl.   

• Avtal och information -> 3:epartsleverantörer & invånare 

• Fortsatt kontinuerlig analys, utredning & uppföljning 
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