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Ärendet
Tillsyn av region Skånes (nedan kallad leverantören) hantering av risker inom ramen för
införandet av Skånes digitala värdsystem (SDV), i dess egenskap av leverantör av
samhällsviktiga tj änster inom hälso- och sjukvårdssektom enligt Lagen om
informationssäkerhet (20 18:1174), LIS. Inspektionen för vård och omsorg, (IVO),
prioriterar i valet av tillsynsobjekt (leverantör) bland annat hänsyn till kända större
förändringar i leverantörers IT-miljö, exempelvis planerat byte av informationssystem.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att region Skånes SDV-program vid
inspektionstillfället, även med hänsyn till att det som granskas är ett programarbete inför
framtida driftsättning av ett system som sålunda ännu inte är en del av en samhällsviktig
tj änst, uppfyllde lagstadgade krav vad gäller riskhantering enligt 11 och 13 §§ lagen
(20 18: 1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, LIS.

Skälen för beslutet
IVO konstaterar att leverantören vid inspektionstill fället, den 31 augusti och 2 september
202 1, har kunnat redovisa att det inom programmet SDV finns en övergripande styrning
för att hantera risker. Leverantören har en process för att identifiera risker i programmet
SDV och har dokumenterat vissa åtgärder som ska vidtas innan systemet driftsätts medan
andra åtgärder är datumsatta. Granskningen har omfattat faktiskt redovisade riskanalyser
och identifierade risker. IVO har inför sitt ställningstagande på plats granskat det material
som leverantören redovisat under inspektionsdagama. Leverantören redogjorde för sitt
arbete med riskhantering och de riskanalyser som genomförts, pågår eller planeras samt
tillhörande åtgärder.

Mot bakgrund av ovan bedömer IVO att leverantören uppfyller skyldigheterna vad gäller
hantering av risker enligt 11 och 13 § enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet
för samhällsviktiga och digitala tj änster, LIS.

IVO noterar därutöver att det vid inspektionstillfället fanns pågående riskanalyser där
åtgärder således, eftersom systemet med tillhörande riskhantering ännu inte är driftsatt,
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inte fanns beskrivna och IYO kan därför inte bedöma om de åtgärderna är adekvata i
förhållande till riskerna. Leverantören informerade om avsikten att öka förmågan att
praktiskt kunna mäta och följ a upp risker samt säkerställa följ samhet vid genomförandet
av programmet SDV, även med hänsyn till programmets storlek och komplexitet.

Ytterligare information
IYO ska granska leverantörer av samhällsviktiga tj änster utifrån kraven i LIS. IYO ska i
tillsynen b land annat bedöma om leverantörerna uppfyller kraven på
informationssäkerhetsarbete i enlighet med 11 och 13 §§ LIS samt 8 $Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 20 18:8) om informationssäkerhet för
leverantörer av samhällsviktiga tj änster. N är rvo prioriterar i valet av tillsynsobj ekt
(leverantör) tar vi bland annat hänsyn till kända större förändringar i leverantörers IT-
mi lj ö, exempelvis planerat byte av informationssystem.

Tillsynsärendet i Region Skåne öppnades med anledning av IVO:s tillsynsprior itering.

Underlag
Dokumentation av frågor och svar och förevisning av dokumentation vid
inspektionstillfället.
Granskning av förevisad dokumentation.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Anna Siira. Inspektörerna Kri ster
Lundström och Mariam Carlsson Kanyam a har deltagit i den slutliga handläggningen .
Utredaren An ders Egnell har var it föredragande.


