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kvalitet och leverans av servicetjänster 
KPMG har av revisorerna i Piteå kommun haft i uppdrag att följa upp granskningen avseende be-
hörighetstilldelningen och loggkontroll i det verksamhetssystem (Viva) som användes inom vård 
och omsorg av socialtjänsten under 2015. 

Syftet med granskningen har varit  aft  följa upp tidigare gjord granskning och iaktta samt bedöma 
de åtgärder som vidtagits med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som då gjor-
des. 

Vår sammanfattande iakttagelser och bedömningar utifrån granskningens syfte är att: 

• Det är tillfredsställande att notera att det finns en modern kommunövergripande inform-
ationssäkerhetspolicy. Det är inte tillfredsställande att notera att det i stor utsträckning 
saknas tillämpningsföreskrifter som konkretiserar vad som framgår av policydokumentet. 
Vi rekommenderar att detta utan fördröjning åtgärdas och att ytterst verksamhetsansva-
riga initierar ett arbete med prioriteringar, resurser och en tidplan så att denna brist får 
den verksamhetsnära förankring som behövs. 

• Det finns verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter till informationssäkerhetspolicyn 
som omfattar socialtjänsten. De är för få, en är ett utkast och de relaterar inte alltid till 
varandra och till de kommunövergripande dokumenten. Det som ovan rekommenderas 
göras på kommunövergripande nivå behöver också ske inom socialtjänsten i allmänhet 
och inom det område som granskats i synnerhet. För att klara den ansträngningen behövs 
det skjutas till resurser för att häva det nyckelpersonsberoende som nu råder. 

• Det finns en formaliserad och dokumenterad rutin för tilldelning, förändring och av-
veckling av behörigheter till Viva. Den bedöms däremot inte efterlevas i ändamålsenlig 
omfattning. Rutinen är en av få formellt beslutade verksamhetsspecifika tillämpningsfö-
reskrifter som finns för att uppnå beslutad informationssäkerhet inom verksamheten. Att 
behörighetstilldelning fungerar och uppfyller sitt syfte är centralt för informationssäker-
heten inte bara i Viva. 

• Det är tillfredsställande att kunna notera att sekretessavtal med externa användare nu 
finns på individnivå och testidentiteterna i Vivas produktionsmiljö är avaktiverade. 

• Loggkontrollema har utvecklats sedan 2016. Vi bedömer dock att de inte är färdigutveck-
lade. Vi saknar en uppdatering av referenser till externa och interna styrande dokument. 
Det som framgår av HSLF-FS 2016:404 kap. 9 § är väsentligt vad gäller loggkontroll och 
något som måste fa påverka den fortsatta utvecklingen. 



Ordförande 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Revisorerna kom-
mer fortsättningsvis följa frågan avseende behörighet och loggkonfroll nogsamt. Yttrande önskas 
senast den 31 oktober 2019. 

För Piteå kommuns revisorer 

JAVA. VI ttit. 
Gunnar Plym Forshell 

Revisor 



 

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Uppföljande granskning av 

behörigheter och loggkontroller 
Rapport  
Piteå kommun 

 

 
 
  
 

KPMG AB 

2019-07-01 

Antal sidor 12 

 

 



 

 1 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification KPMG Confidential 

Piteå kommun 
 Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller 
Rapport 
 2019-07-01 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Bakgrund 3 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 3 
2.2 Revisionskriterier 4 
2.3 Metoder 4 

3 Resultat av granskningen 4 
3.1 Informationssäkerhetspolicy 4 
3.2 Verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter 6 
3.3 Tilldelning, förändring och avveckling av behörigheter till Viva 8 
3.4 Sekretessavtal 10 
3.5 Testidentiteter 10 
3.6 Loggkontroller 10 
 
 
 



 

 2 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Piteå kommun 
 Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller 
Rapport 
 2019-07-01 

1 Sammanfattning 
Vi har av revisorerna i Piteå kommun haft i uppdrag att följa upp granskningen avse-
ende behörighetstilldelningen och loggkontroll i det verksamhetssystem (Viva) som 
användes inom vård och omsorg av socialtjänsten under 2015. 
Syftet med granskningen har varit att följa upp tidigare gjord granskning och iaktta samt 
bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av de iakttagelser och rekommenda-
tioner som då gjordes. Vi har haft att besvara följande revisionsfrågor: 

• Finns och tillämpas en informationssäkerhetspolicy som omfattar hela 
kommunen? 

• Finns det verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter till informationssäker-
hetspolicyn som omfattar det granskningen är avgränsad till? 

• Finns det en formaliserad och dokumenterad tilldelning, förändring och av-
veckling av behörigheter till Viva? 

• Finns det sekretessavtal med externa användare? 

• Har tidigare använda testidentiteter i produktionsmiljön avslutats? 

• Finns det sedan 2016 utvecklade loggkontroller? 
Vår sammanfattande iakttagelser och bedömningar utifrån granskningens syfte är att: 

• Det är tillfredsställande att notera att det finns en modern kommunövergripande 
informationssäkerhetspolicy. Det är inte tillfredsställande att notera att det i stor 
utsträckning saknas tillämpningsföreskrifter som konkretiserar vad som framgår 
av policydokumentet. Vi rekommenderar att detta utan fördröjning åtgärdas och 
att ytterst verksamhetsansvariga initierar ett arbete med prioriteringar, resurser 
och en tidplan så att denna brist får den verksamhetsnära förankring som 
behövs.  

• Det finns verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter till informationssäker-
hetspolicyn som omfattar socialtjänsten. De är för få, en är ett utkast och de 
relaterar inte alltid till varandra och till de kommunövergripande dokumenten. 
Det som ovan rekommenderas göras på kommunövergripande nivå behöver 
också ske inom socialtjänsten i allmänhet och inom det område som granskats i 
synnerhet. För att klara den ansträngningen behövs det skjutas till resurser för 
att häva det nyckelpersonsberoende som nu råder. 

• Det finns en formaliserad och dokumenterad rutin för tilldelning, förändring och 
avveckling av behörigheter till Viva. Den bedöms däremot inte efterlevas i ända-
målsenlig omfattning. Rutinen är en av få formellt beslutade verksamhetsspeci-
fika tillämpningsföreskrifter som finns för att uppnå beslutad informationssäker-
het inom verksamheten. Att behörighetstilldelning fungerar och uppfyller sitt syf-
te är centralt för informationssäkerheten inte bara i Viva. 
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• Det är tillfredsställande att kunna notera att sekretessavtal med externa an-
vändare nu finns på individnivå och testidentiteterna i Vivas produktionsmiljö är 
avaktiverade. 

• Loggkontrollerna har utvecklats sedan 2016. Vi bedömer dock att de inte är 
färdigutvecklade. Vi saknar en uppdatering av referenser till externa och interna 
styrande dokument. Det som framgår av HSLF-FS 2016:40 4 kap. 9 § är väs-
entligt vad gäller loggkontroll och något som måste få påverka den fortsatta 
utvecklingen. 

2 Bakgrund 
Vi har av revisorerna i Piteå kommun haft i uppdrag att följa upp granskningen avse-
ende behörighetstilldelningen och loggkontroll i det verksamhetssystem (Viva) som 
användes inom vård och omsorg av socialtjänsten under 2015. Granskningen rapport-
erades i maj 2016. Från granskningen framhöll vi särskilt följande: 

• Under 2015 saknade kommunen en övergripande informationssäkerhetspolicy 
med därtill hörande tillämpningsföreskrifter. I Socialstyrelsens föreskrifter om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården ingår informa-
tionssäkerhetspolicy som ett centralt och viktigt dokument. 

• Socialförvaltnings specifika styrdokument avseende informationssäkerhet stod 
inte i vare sig praktisk och logisk relation till kommunens övergripande styrdoku-
ment avseende informationssäkerhet. 

• Det fanns vid tiden inte en formaliserad och dokumenterad tilldelning, föränd-
ring och avveckling av behörigheter. Sekretessavtal med externa användare 
saknades. Testidentiteter indikerade av att skarp data användes vid test av 
systemet. 

• Loggkontrollerna baserades ensidigt och endast på vilka användare som han-
terat journaldata på ett drygt hundratal brukare under september månad 2015. 

Med anledning av de iakttagelser som gjordes kommer revisorerna i sin riskanalys fram 
till att det finns ett behov av att genomföra en uppföljande granskning för att få rapport-
erat vilka åtgärder granskningen av förhållandena 2015 föranlett. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med den uppföljande granskningen är att iaktta och bedöma de 
åtgärder som vidtagits med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som 
gjordes 2016. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

• Finns och tillämpas en informationssäkerhetspolicy som omfattar hela 
kommunen? 

• Finns det verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter till informationssäker-
hetspolicyn som omfattar det granskningen är avgränsad till? 
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• Finns det en formaliserad och dokumenterad tilldelning, förändring och 
avveckling av behörigheter till Viva? 

• Finns det sekretessavtal med externa användare? 

• Har tidigare använda testidentiteter i produktionsmiljön avslutats? 

• Finns det sedan 2016 utvecklade loggkontroller? 
Granskningen har varit avgränsad att omfatta det verksamhetssystem som används 
inom vård och omsorg, socialtjänsten (Viva). 
Granskningen avser socialnämnden och genom uppsynsplikten kommunstyrelsen. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller: 

• Kommunallagen 6 kap. 6 § 
• HSLF-FS 2016:401 
• Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.3 Metoder 
Granskningen genomförs genom intervjuer och kontakter med ansvariga tjänstemän 
samt dokumentation omfattande utförda åtgärder, rutiner och kontrollmoment. 
Granskningen har utförts av Lars Anteskog, revisor, under ledning av Camilla 
Strömbäck, kundansvarig revisor. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Informationssäkerhetspolicy 

3.1.1 Policydokumentet 
Kommunfullmäktige beslutade om en informationssäkerhetspolicy 2017-11-20. Det 
fyrsidiga dokumentet gäller även för Piteå Kommunföretag AB. Tillsammans med 
kommunen benämns de i dokumentet som kommunkoncernen. 
Inledningsvis framgår följande: ”Information är en av Piteå kommunkoncerns viktigaste 
tillgångar och en förutsättning för att kunna bedriva vår verksamhet. Säker och tillförlit-
lig information är väsentlig för koncernens förmåga att uppnå sina verksamhetsmål. 
Kommunens invånare och medarbetare behöver tillgång till rätt information vid rätt till-
fälle. Medborgarna har krav på integritet, sekretess samt enkel och effektiv kommun-
ikation med kommunen. Samhället har krav i form av lagar och förordningar.” 

                                                
1 HSLF-FS 2016:40 ersätter SOSFS 2008:14 (gällde vid granskningen 2015) och innebär ett ökat ansvar 
vad gäller att granska journalföringen. 
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Mål, definitioner, omfattning, genomförande samt ansvar och roller anges. I genomför-
andeavsnittet noterar vi särskilt följande skrivning: ”För att uppnå målet med informa-
tionssäkerhet ska Piteå kommunkoncern sträva efter” ett antal angivna preciseringar 
bland annat informationssäkerhetsstandarderna SS-EN ISO/IEC 27001och SS-EN 
ISO/IEC 27002. I avsnittet för ansvar och roller står bland annat att läsa: ”Funktionen 
Informationssäkerhetssamordnare ska finnas utsedda av varje nämnd eller bolags-
styrelse, dessa ansvarar för det löpande operativa arbetet med informationssäkerhet 
inom respektive verksamhet.” 

Dokumentet avslutas med följande: ”Den som använder koncernens informations-
tillgångar på ett sätt som strider mot denna policy kan bli föremål för åtgärder från 
koncernens sida. Informationssäkerhetsstrategen ansvarar för att policyn årligen 
granskas och vid behov revideras.” 

3.1.2 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 
Dokumentansvarig för riktlinjen är Räddningstjänsten. Det fastställdes av kommunstyr-
elsen 2018-11-26 vilket innebär efter beslut om den kommunövergripande informa-
tionssäkerhetspolicyn och efter socialnämndens beslut om en reviderad rutinbeskriv-
ning ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet”2. Riktlinjen omfattar flera säkerhetsom-
råden däribland ett avsnitt rubricerat ”Informations- och cybersäkerhet”. Av avsnittet 
framgår bland annat att: ”Arbetet med informations- och cybersäkerhet ska bedrivas 
systematiskt och riskbaserat med stöd av standarderna om ledningssystem för infor-
mationssäkerhet, SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN ISO/IEC 27002:2017 eller 
motsvarande.” Avsnittet avslutas med: ”Riktlinjer och anvisningar för informations- och 
cybersäkerhet utformas i separata dokument.” 

3.1.3 Säkerhetsinstruktioner för informationssäkerhet i Piteå kommun 
Instruktionen är beslutad av kommunchefen 2011-10-06 och innehållet förefaller aldrig 
ha reviderats. Tidigt i dokumentet hänvisas till ”Riktlinjer för säkerhetsarbetet” samt 
redovisas att en informationssäkerhetssamordnare: ”Har till uppgift att leda och 
samordna Informationssäkerhetsarbetet i kommunen.” 

3.1.4 Anvisning- informationssäkerhet för användare i Piteå kommunkoncern 
Dokumentet saknar ansvarig upprättare och förefaller vara ett utkast eftersom det inte 
är daterat och uppgift om beslutsinstans saknas. Oavsett om innehållet ska efterlevas 
eller inte noterar vi bland annat följande i de inledande avsnitten av det sjutton sidor 
långa dokumentet: 

• Ingen hänvisning till informationssäkerhetspolicyn 

• ”Avvikelser från dessa anvisningar får dock aldrig göras utan särskilt tillstånd.” 

• ”Vid underlåtenhet att följa dessa anvisningar för informationssäkerhet följer 
Piteå kommunkoncern reglerna enligt lagar och avtal. Lagbrott polisanmäls.” 

                                                
2 Rutinbeskrivning med MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) som redaktör. 
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• ”Medarbetare som har upptäckt incidenter eller svagheter där brott misstänks 
föreligga, ska dock inte själva försöka bevisa sådana då det kan försvåra 
framtida utredningar. Vid den typen av incidenter ska ansvarig chef kontakta 
kommunkoncernens CISO (Chief Information Security Officer) för utredning.” 

Kommentarer till 3.1 med bedömning av revisionsfråga 
Det är tillfredsställande att notera att det finns en modern kommunövergripande 
informationssäkerhetspolicy. Det är inte tillfredsställande att notera att: 

• Kopplingen mellan policy och tillämpningsföreskrifter saknas eller kan uppfattas 
motstridiga och blir då otydliga. 

• Ambitionsnivån i policyn vad gäller att uppnå ändamålsenlig informationssäker-
het uttrycks som en strävan medan det i en tillämpningsföreskrift anges att all-
mänt erkända informationssäkerhetsstandarder ska efterlevas. 

• De mest detaljerade tillämpningsföreskrifterna är endera av äldre datum eller 
har inte formellt beslutats. 

• Benämningen på och beskrivningen av de roller som anges ha ett övergripande 
ansvar för informationssäkerheten varierar mellan dokumenten. 

• Vad som blir effekten av att inte följa beslut om informationssäkerhet uttrycks 
olika och otydligt i erhållna dokument. 

Svar på revisionsfrågan: Det finns en i rätt instans formellt beslutad informations-
säkerhetspolicy som omfattar hela kommunen. Däremot saknas det nödvändiga all-
männa tillämpningsföreskrifter för socialnämndens verksamhet att förhålla sig till. Följ-
aktligen saknar all verksamhet i kommunen moderna formellt beslutade tillämpnings-
föreskrifter för informationssäkerheten. 

3.2 Verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter 
Med underlag av kommunstyrelsen beslut om en kommunövergripande informations-
säkerhetspolicy bedömde socialnämnden, dokumenterat i ett beslut 2018-04-18, att 
den även anses täcka nämndens behov. Den anses göra det genom att den komplett-
erats med den verksamhetsspecifika rutinen ”Ansvar för informationssäkerhetsarbetet”.  
Av rutinen framgår bland annat att: Den ska följa socialstyrelsens föreskrift om journa-
lföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). 

• Förvaltningens IT-strateg ska leda och samordna informationssäkerhetsarbetet. 
Det uppges att nämnden i ett beslut angivet att IT-strategen även ska upprätt-
hålla funktionen som verksamhetens informationssäkerhetssamordnare. Med 
uppdraget följer övergripande instruktioner och ansvarsområden. 

• IT-strategen ska även ansvara för att dokumentera vårdgivarens övergripande 
mål för och inriktning på verksamhetens arbete med informationssäkerhet. 

• IT-strategen ska minst en gång om året sammanställa informationen och ar-
betet med informationssäkerhetsarbetet och till socialnämnden rapportera 
detta. 
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Tillämpningsföreskrifter för informationssäkerheten i socialtjänsten saknas i ändamåls-
enlig omfattning. Av ”Säkerhetsberättelse Informationssäkerhet Socialtjänsten 2018” 
framgår att rutinen i sina delar ändå anses ha efterlevts vad gäller: 

• Riskanalysen: Det framgår ett ”behov av generell kompetensutveckling för per-
sonalen inom förvaltningen”. Det meddelas oss att under 2019 inriktar sig arbet-
et mot grundläggande användarkunskap av IT-system särskilt Microsofts Office-
paket och Viva. Utbildningarna är inte obligatoriska förutom introduktionsutbild-
ning i Viva. 

• Riskanalysen: Att ”det är därför viktigt att all personal får grundläggande kun-
skap i användning av tekniken samt även i informationssäkerhet och gällande 
lagkrav.” Det finns inget särskilt utbildningsmaterial för informationssäkerhet. 
Det finns däremot ett material avseende GDPR3 som hanterar delar av den 
informationssäkerhet som verksamheten omgärdas av. Det är linjeorganisation-
ens chefer på olika nivåer som har ansvaret att underlydande tar del och förstår 
vad som föreskrivs. Vid granskningstillfället har verksamhetsledningen inte 
undersökt i vilken omfattning de anställda tagit del och förstått materialet. 

• Riskanalysen: Att ”det är därför allt viktigare att vi har en tydlig ansvarsfördel-
ning för våra lösningar, att alla roller som behövs är på plats och att det är tyd-
ligt vilken roll som äger vilket ansvar.” Sedan detta skrivits uppges NIS-direk-
tivet4 styra planerade åtgärder. Det eftersom kommunen identifierat sig ”som en 
leverantör för samhällsviktig tjänst inom området för Hälso- och sjukvård”. 
Nämnden uppges vara informerad om uppdraget. 

• Förbättringsåtgärder: Ny behörighetshantering och loggkontroll avseende Viva 
vilket redovisas under egna avsnitt nedan. 

• Förbättringsåtgärder: Alla startade aktiviteter avseende Dataskyddsförord-
ningen (GDPR) är inte avslutade och det kvarstår att etablera löpande rutiner. 
Här fokuserar IT-strategen på registerförteckningen, upprättande av 
personuppgiftsbiträdesavtal och rutin för registerutdrag. 

I berättelsen tycker vi oss sakna uppgifter om: 

• ”Den årliga utvärdering av skyddet mot såväl intern som extern olovlig åtkomst 
till datornätverk och informationssystem som används före behandling av 
personuppgifter”. Ingen sådan var utförd därav saknas den uppgiften. 

• ”Sammanställning av rapporterade IT-incidenser som rapporterats inom 
förvaltningen under året”. Inga fanns att rapportera dock fanns det två stycken 
om årets incidenter med i säkerhetsberättelsen. Ett stycke om att ingen incident 

                                                
3 Dataskyddsförordningen. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
4 ”Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög ge-
mensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.”. Utmynnar i Lag om informa-
tionssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174). 
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som orsakat kroppskada har rapporterats och ett stycke om en incident som 
utretts. 

• Sammanställning av loggkontroller som görs i förvaltningen och resultaten av 
dessa. Översiktligt redovisas och kommer enligt uppgift att utvecklas till 
kommande berättelse.  

I den dokumentation som ändå finns saknar vi med hänvisning till HSLF-FS 2016:40 
bland annat: 

• Dokumenterade riskanalyser (3 kap. 5 §). Enligt uppgift finns en sådan för Viva 
dokumenterad i KLASSA5. Generellt för verksamheten finns ingen upprättad.6 

• Vilka krav har ställts på fysiskt skydd av servrar, säkerhetskopior och utrustning 
och data som hanteras kommunexternt? (3 kap. 14 §). Enligt uppgift har det 
dokumenterats i KLASSA. 

• Med koppling till vad som nämns om incidenter i säkerhetsberättelsen har det 
utförts en utvärdering av ”skyddet mot såväl intern som extern olovlig åtkomst 
till datornätverk och informationssystem som används för behandling av per-
sonuppgifter.” (3 kap. 18 §). Enligt uppgift är det en av målsättningarna med 
pågående anpassning till NIS-direktivet. 

• Används flyttbara medium för lagring av personuppgifter? Om så hur skyddas 
personuppgifter på dessa och vad gäller för avvecklingen av medium? (3 kap. 
19-20 §). Det går enligt uppgift att spara arbetsrelaterad information på den 
handhållna utrustning som används. Att spara uppges inte vara tillåtet men 
någon kontroll över att detta ändå inte sker utförs inte. 

• Finns det en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur ärenden med 
skyddade personuppgifter ska hanteras för att säkerställa att dessa inte röjs 
både vid handläggningen och vid genomförande av beslutade insatser i myn-
dighetsutövningen? (5 kap. 4 §) Det finns enligt uppgift ingen rutin upprättad. 

Kommentarer till 3.2 med bedömning av revisionsfråga 
Revisionsfrågan: Det finns verksamhetsspecifika tillämpningsföreskrifter som omfattar 
det granskningen är avgränsad till. De finns dock inte i en fullständig omfattning i för-
hållande till HSLF-FS 2016:40. De är med andra ord för få, en är ett utkast och de rela-
terar inte alltid till varandra och till de kommunövergripande dokumenten. 

3.3 Tilldelning, förändring och avveckling av behörigheter till Viva 
”Rutiner behörighetstilldelning Viva” senast reviderad av ”Viva-administratören” och be-
slutad av socialchef 2019-04-24 anger förutsättningarna för ny och ändrad tilldelning. 
                                                
5 Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar 
informationen. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram verktyget KLASSA. 
6 I KLASSA finns enligt verksamhetsföreträdare en bedömning av skyddsnivåer och en handlingsplan 
baserad på informationssäkerhet för VIVA. Inte någon ren riskanalys. Däremot så är det en del av MSBs 
modell som ska användas kopplat till projekten runt NIS-direktivet. Där finns en specifik mall för 
riskanalyser som ska användas i projektet. 
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Bland de externa regler som tilldelningen grundar sig på är SOFS 2008:14. Det finns 
inte exakt angivet hur beställning ska gå till. I ”Checklista nyanställning” och ”Checklista 
avslut” finns utrymme att ange vad som behörighetsmässigt ska gälla för olika system 
bland dem Viva. Det finns ingen checklista för förändringar så som förändrad arbets-
uppgifter och/eller ansvar. Checklistorna används inte alltid i kommunikationen med 
Viva-administratören utan vanligtvis kommer begäran via e-post eller telefonsamtal. 
Administratören dokumenterar löpande de förändringar som görs. Vid intervju fram-
kommer att information om när personal slutar sin anställning inte alltid rapporteras till 
administratören. För att säkerställa att personer som slutat sin anställning har kvar sina 
behörigheter utförs, enligt rutinen, en kontroll som identifierar inaktiva användare. I 
mitten av varje månad tas en statistiklista fram som visar när en användare senast 
loggat in sig i systemet. De som inte använt systemet under två månader får sin behör-
ighet inaktiverad. 
I granskningen av efterlevnaden av rutinen valdes tretton användare 7ut. Vi iakttar följ-
ande: 

• Checklistor finns inte kvar som underlag för att kunna verifiera i vilken omfatt-
ning de använts. Dokumentationen på checklistorna förändringar ska noteras 
sekretessmapp i OneNote8 och sparas i 10 år. Noteringen anger inte på vilket 
underlag ändringen gjorts men vem som beordrat förändringen ska däremot 
framgå. 

• När checklistorna använts så är det endast vid nyregistrering av legitimerad 
personal och chefer. 

• Fyra av tretton ändringar krävde inte någon förändring av behörigheterna. 

• Tre av tretton ändringar är avslutade anställningar som inte kommunicerats till 
administratören. 

• En med avslutad anställning hade kvar sin Viva-behörighet. Personen saknade 
dock behörighet att starta Viva. 

• Fyra dokumenterade nödvändiga förändringar av behörigheter. Mest troligt 
kommunicerat till administratören via telefon eller e-post. 

• En gjord förändring var odokumenterad. 
I övrigt från intervjuer noteras att administratörsfunktionen är underbemannad i så 
motto att fördröjning av arbetsuppgifter förekommer. Vi noterar att det finns planer på 
att förbättra funktionen genom en rutin och ett IT-stöd som automatiskt uppdaterar 
dokumentationen och tar bort tidskrävande arbetsmoment för administratören. 
 
 

                                                
7 Anställda som enligt PA-systemet slutat sin anställning, bytt befattning eller förändrat sin organisatoriska 
tillhörighet. 
8 En Microsoftprodukt som fungerar som en digital anteckningsbok som kan användas för att spara och 
organisera information. 
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Kommentarer till 3.3 med bedömning av revisionsfråga 
Det finns en formaliserad och dokumenterad rutin för tilldelning, förändring och avveck-
ling av behörigheter till Viva. Den bedöms däremot inte efterlevas i ändamålsenlig om-
fattning. Rutinen är en av få formellt beslutade verksamhetsspecifika tillämpningsföre-
skrifter som finns för att uppnå beslutad informationssäkerhet. Att behörighetstilldelning 
fungerar och uppfyller sitt syfte är centralt för informationssäkerheten inte bara i Viva. 
Det planerat nya IT-stödet som beskrivits bedömer vi kommer att vara nödvändigt för 
att klara nuvarande likaväl som kommande krav på ändamålsenlig 
informationssäkerhet. 

3.4 Sekretessavtal 
Vi har besiktat de avtal som IT-strategen förvarar och konstaterar att det finns 22 styck-
en. De tillhör personer anställda på kommunens IT-avdelning och Vivaleverantören 
Cambio Healthcare Systems AB9 som under granskningsperioden har eller har haft 
tillgång till Vivainstallationen i Piteå. Enligt uppgift får de som personligen undertecknar 
sekretessavtalen en muntlig genomgång av vad som gäller enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen. 
De 30 externa sjuksköterskor vi identifierar bland Vivaanvändarna tecknar enligt uppgift 
ett motsvarande avtal genom respektive chefs försorg. Dessa avtal hanteras och arkiv-
eras av administratörer på respektive enhet. 
Kommentarer till 3.4 med bedömning av revisionsfråga 
Det finns nu, till skillnad från tidigare gjord granskning, sekretessavtal med externa 
användare. Ur ett informationssäkerhetsperspektiv bör det verifieras att alla externa 
sjuksköterskor är medvetna om vad undertecknandet innebär och att respektive avtal 
minst omfattar det som de 22 avtalen IT-strategen förvarar. 

3.5 Testidentiteter 
Vi har inspekterat användarförteckningen i Viva och kan inte iaktta några identiteter 
som används för test i produktionsmiljön. Enligt uppgift från Viva-administratören ska 
de som i föregående granskning identifierades nu vara inaktiverade. 
Kommentarer till 3.5 med bedömning av revisionsfråga 
Tidigare använda testidentiteter i produktionsmiljön har avaktiverats och några nya 
bedöms inte ha skapats. 

3.6 Loggkontroller 
”Rutin – Loggkontroll Viva” senast reviderad av ”IT-strateg” och beslutad av social-
nämnden 2019-04-24 anger förutsättningarna för de loggkontroller som ska utföras i 
Viva. Dokumentet refererar till ett styrdokument ”Policy för säkerhetsarbetet i Piteå 
kommunkoncern” som enligt uppgift finns på intranät tillsammans med kommunens 
övriga policys. Dokumentet ”Rutin – Loggkontroll Viva” beskriver varför loggkontroll 
                                                
9 Cambio Healthcare Systems AB förvärvade under 2016 ILAB som början utvecklade Viva. 
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utförs utan att det finns någon referens till HSLF-FS 2016:40. Dokumentet skiljer på de 
olika kontroller som kan utföras: 

• Kontroll av särskild användare: Under perioden 2018-01-01 till 2019-05-31 tog 
administratören på en enskild chefs begäran fram en lista på tio personer. Vilka 
kontroller som utförts eller inte är inte känt. Rutinen redovisar inte för hur denna 
typ av kontroll ska utföras och resultatet ska hanteras. 

• Kontroll av särskild brukare. Inga sådana har enligt uppgift utförts under peri-
oden 2018-01-01 till 2019-05-31. 

• Kontroll när brukare begärt det. Inga sådana har enligt uppgift utförts under 
perioden 2018-01-01 till 2019-05-31. 

Planerade kontroller har utförts under 2018-2019: 

• De utförs med underlag av en i rutinen redovisad riskanalys. 

• Riskanalysen konkretiseras genom fyra kontrollperioder om vardera omfattande 
två veckor och två urvalsgrupper. En urvalgrupp består av de med myndighets-
ansvar, de har de mest omfattande behörigheterna. De med ansvar för verk-
ställighet delas upp i tre riskgrupper beroende på omfattningen av behörigheter. 

• Ansvaret för kontrollen fördelas på administratören för Viva, VO-cheferna och 
IT-strategen. Det är respektive VO-chef som ansvarar för kontrollerna utförs av 
”lämplig” chef och att återrapportering sker till IT-strateg. 

• Metoden är framtagen av en IT-strateg som inte längre är anställd av kommun-
en. Enligt uppgift finns inget underlag som redovisar motivet till att utföra kon-
trollerna efter denna metod.  

Vi har granskat dokumentationen från tre kombinationer av grupper och kontrollperi-
oder. Kombinationerna var myndighetsansvariga de sista två veckorna i juli, verkställ-
ighetsansvar i högriskgruppen de två första veckorna i februari 2019 samt verkställ-
ighetsansvar i lågriskgruppen de två första veckorna i november 2018. Vi noterar följ-
ande: 

• Generellt kan dokumentationen vara i ett mer ordnat skick så att det är lättare 
att finna dokumentationen för enskilda kontroller. Materialet är allmän handling 
och det ska inte vara svårt att hantera när det finns behov eller intresse att ta 
del av materialet. 

• Vi kan inte verifiera att ett enligt rutinen fullständigt antal myndighetsansvariga 
har kontrollerats. De blanketter som använts vid kontrollen är ifyllda enligt rutin-
en. 

• Vad gäller högriskgruppen finner vi exempel på kontroller där dokumentationen 
inte är fullständigt utförd enligt rutinen. 

• Vad gäller lågriskgruppen finner vi att rutinen efterlevts. 

• Enligt uppgift så har inte någon av de planerade kontrollerna identifierat någon 
felaktigt användning av systemet. 
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Kommentarer till 3.6 med bedömning av revisionsfråga 
Loggkontrollerna har utvecklats sedan 2016. Vi bedömer dock att de inte är färdigut-
vecklade. Vi saknar en uppdatering av referenser till externa och interna styrande 
dokument. Det som framgår av HSLF-FS 2016:40 4 kap. 9 § är väsentligt vad gäller 
loggkontroll och något som måste få påverka den fortsatta utvecklingen. I denna del är 
det viktigt att kunna argumentera för att kontrollerna i någon omfattning inte skulle 
behöva ha ett helår som underlag. Vi bedömer att de tvåveckors kontrollperioder som 
används inte är ett effektivt urval för att upptäcka eventuell felaktig hantering. En ana-
lytisk ansats på ett helår av loggade händelser ger enligt vår bedömning ett mer infor-
mativt underlag för VO-cheferna att hantera. Utvecklingsarbetet ska inte fördröja att be-
fintlig kontrolldokumentation organiseras så att den enkelt kan hanteras.  
 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informa-
tionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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