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appropriate security level that must be implemented to be able to use handheld computers within 
the Swedish healthcare system. Most healthcare centers are using some kind of electronic journals 
for their patient´s data today, but there are still a number of clinics that are using the old paper-
system. 
 
On a few places in Sweden the use of handheld computers at the clinics has already started, but in 
the United States the use of handheld computers in the medical area is already widespread and 
from this we can see a lot of different situations where it is useful and effective to work with 
handheld computers. 
 
The security demands on patient´s journals are high and regulated in both Swedish law and 
regulations from the National Swedish Board of Health and Welfare. The law does not have any 
substantial demands, but states that there should be an adequate security level based on the nature 
of the information and the costs. The conclusions of this report is that this level of security can be 
achieved in handheld computers if additional software is installed and used in combination with 
the security features in the operating system. It is also necessary to have a good method for user 
identification that is adjusted to fit the situation in the clinic. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att undersöka datorsäkerheten i handdatorer 
och hur hög säkerheten behöver vara för att man ska kunna använda 
handdatorer inom sjukvården. Den svenska sjukvården idag är inte 
standardiserad. Många vårdenheter inom både primärvård och 
sjukhusvård har infört elektroniska journaler men det finns fortfarande ett 
antal kliniker som använder pappersjournaler vilket har många nackdelar. 
Användandet av elektroniska journalsystem är inte heller problemfritt 
eftersom det florerar en mängd olika journalsystem i de olika landstingen 
och dessa har ofta problem att kommunicera med varandra vilket 
försvårar överföring av patient-information.  
 
På ett par ställen i Sverige använder man redan nu så smått handdatorer 
inom vården i försökssyfte, men i USA ligger man steget före och har 
infört detta på många ställen. Erfarenheter från dessa användningar visar 
att det finns en mängd olika tillämpningsområden för handdatorer inom 
vården som kan effektivisera arbetet och avlasta personal som rör sig 
mycket i arbetet. 
 
Säkerhetskraven på journalföring är idag höga och regleras i såväl den 
svenska lagtexten som föreskrifter från Socialstyrelsen för att värna om 
patienternas integritet. Regleringen säger dock inte så mycket konkret om 
säkerhetskraven utan fastslår mer generella riktlinjer som att det ska 
finnas en rimlig säkerhetsnivå. Slutsatsen i rapporten är att en lämplig 
säkerhetsnivå kan erhållas i handdatorerna om ett antal tilläggsprogram 
används i kombination med de säkerhetsmekanismer som är inbyggda i 
operativsystemen. Det krävs också en bra metod för användaridentifiering 
som passar arbetssättet på avdelningarna. 
 
Rapporten är baserad på litteraturstudier och ett antal intervjuer med 
medicinsk personal. Utifrån intervjuerna och ett antal scenarion 
presenteras ett antal möjliga hot mot datorsäkerheten inom vården. 
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Abstract 
The aim of this report is to discuss computer security in handheld 
computers and to find out the appropriate security level that must be 
upheld to be able to use handheld computers within the Swedish 
healthcare system. The Swedish healthcare today is not standardized. 
Many healthcare centers are using electronic journals for their patient´s 
data, but there are still a number of clinics that are using the old paper-
system, which has a lot of drawbacks. The electronic journal systems are 
not entirely without problems either – there are a large number of 
different systems on the market and different clinics use different 
systems. These systems are not made to communicate with each other, 
which lead to great difficulties when it comes to exchanging information  
between different clinics. 
 
On a few places in Sweden the use of handheld computers at the clinics 
has already started, but in the United States the use of handheld 
computers in the medical area is already widespread and from this we can 
see a lot of different situations where it is useful and effective to work 
with handheld computers. 
 
The security demands on patient´s journals are high and regulated in both 
Swedish law and regulations from the National Swedish Board of Health 
and Welfare. The law does not have any substantial demands, but states 
that there should be an adequate security level based on the nature of the 
information and the costs. The conclusions of this report is that this level 
of security can be achieved in handheld computers if additional software 
is installed and used in combination with the security features in the 
operating system. It is also necessary to have a good method for user 
identification that is adjusted to fit the situation in the clinic. 
 
This report is completely based on literature-studies and interviews with 
medical personal. With the interviews as a base, a couple of scenarios and 
threats against the computer security are presented. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Att använda handdatorer i arbetsmiljöer där det finns stora datamängder 
lagrade och samtidigt finns många personer som ska ha tillgång till den 
databasen i sitt arbete, är ofta en smidig och flexibel arbetsmetod. På 
många sjukhus inom den svenska sjukvården har man idag gått över till 
elektroniska journalsystem där patientjournalerna lagras på en stor server 
på sjukhuset, istället för i pappersjournaler som användes förut. Dock är 
det fortfarande så att mycket papper hanteras fram och tillbaka eftersom 
personalen ibland får göra utskrifter för att ta med sig eller för att skicka 
information från journaler till andra sjukhus. Om läkaren inte ska möta 
och behandla patienten där han har sin arbetsstation kan han också 
behöva göra en utskrift från journalen och sedan anteckna på denna under 
patientmötet. Dessa anteckningar måste sedan skrivas in ännu en gång i 
datorn efter att mötet med patienten är slut.  
 
Ett alternativt tillvägagångssätt skulle kunna vara att sjukvårdspersonal 
som förflyttar sig mycket och behöver tillgång till patienternas journaler 
laddar ner valda delar av dessa från journalservern till en handdator som 
de bär med sig. Där kan de sedan enkelt läsa patient-informationen och 
föra in sina anteckningar och sedan enkelt ladda in förändringarna till 
journal-servern igen utan att behöva skriva om anteckningarna en andra 
gång. Det går dessutom lätt att låta flera människor få tillgång till samma 
journal i olika handdatorer samtidigt utan att behöva göra en massa 
papperskopior. Genom att ha en kontinuerlig uppdatering av journalen på 
handdatorn så kan användaren vara säker på att han alltid har de senaste 
ändringarna med i journalen även om det är flera personer som har 
samma patients journal ute samtidigt. Det blir också möjligt att lämna ut 
olika delar av patientuppgifterna beroende på personalens behörighet för 
att skydda patientens integritet. 
 
För att kunna använda handdatorer i miljöer där mycket av informationen 
är sekretessbelagd, såsom exempelvis patientdata i sjukvården, krävs det 
dock att säkerheten på utrustningen och rutinerna är så hög att 
informationen förblir skyddad från obehöriga. Även säkerheten då 
informationen trafikerar nätverket måste förstås vara hög samtidigt som 
systemet måste vara tolerant mot fel. Det måste vara möjligt att använda 
systemet på alternativa sätt även om någon del av systemet slutar fungera. 
Det får inte heller vara möjligt för obehöriga att gå in och läsa eller ändra 
skyddad data som finns i en av dessa handdatorer, på samma sätt som det 
inte får vara möjligt för obehöriga att läsa journaler via andra medier. 
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Hanteringen av patientuppgifter regleras till viss del i den svenska 
lagstiftningen och Socialstyrelsen har också satt upp en del regler för 
detta och dessa måste givetvis uppfyllas även vid en eventuell övergång 
till handdatorer.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka datorsäkerheten i handdatorer, 
olika metoder som finns för att öka säkerheten i dessa, samt hur hög 
säkerheten behöver vara för att handdatorer ska kunna användas inom den 
svenska sjukvården. 

1.3 Målgrupp 
Målgruppen för denna rapport är personer med intresse för datorsäkerhet, 
handdatorer samt införandet av nya tekniker i den svenska sjukvården. 
Rapporten skrivs som ett 20 poängs examensarbete vid 
Civilingenjörsutbildningen i informationsteknologi (180 poäng) vid 
Linköpings Tekniska Högskola i samarbete med GoldPen Computing AB 
och riktar sig till både studenter samt företag med intresse inom detta 
område. Det kan underlätta förståelsen om läsaren är bevandrad i 
grundläggande datorsäkerhet, men det är inget tvång.  

1.4 Frågeställning 
De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 
 

1. Hur kan datorsäkerhet uppnås då man använder handdatorer för 
journalföring inom sjukvården?  

2. Hur hindrar man obehöriga från att komma åt att läsa eller ändra 
patientdata i handdatorn? 

3. Vilka säkerhetskrav finns för hantering av patientdata? 
4. Vilka tekniker använder sig sjukvården av idag vid journalföring? 
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1.5 Metod & källkritik 
Arbetet med rapporten delades upp i olika etapper där det skulle vara 
möjligt att stanna efter varje etappmål. Detta för att det på förhand kan 
vara svårt att uppskatta hur lång tid varje del kommer att ta att 
genomföra. Tiden visade sig räcka till att genomföra både etapp 1 och 2. 
 
Etapp 1 Autenticeringsmetoder, passivt dataskydd  

Existerande säkerhet i handdatorer och separata 
säkerhetslösningar  
Regler för hantering av patientdata  
Redan existerande tekniker inom sjukvården  

Etapp 2 Tillgängligheten i systemet 
Nya alternativa säkerhetsmetoder  

Etapp 3 Praktiskt implementation av lämplig kryptering och 
autenticering i en handdator  

Figur 1: Rapportens olika etapper. 

Grunden för rapporten är litteraturstudier gjorda i litteratur från 
universitetsbiblioteket samt källor på Internet. Webbsidor är sällan 
objektiva och är inte alls garanterat sanna. Källorna har därför valts ut och 
granskats innan de tagits med som källa i rapporten. Källor från Internet 
som var mer än ett par år gamla har i regel också sållats bort eftersom 
tekniken förändras relativt snabbt.  
 
Även vissa intervjuer (muntliga och skriftliga) har gjorts för att få in 
synpunkter och idéer från personal inom hälso- och sjukvården. Urvalet 
av intervju-respondenter kan givetvis ha påverkat utfallet i intervjuerna 
samtidigt som antalet är ganska litet vilket gör att åsikterna som framförs 
inte kan ses som generella åsikter från alla i branschen utan som åsikter 
hos enskilda personer. Dessutom måste läsaren vara medveten om att det 
ofta kan vara svårt att se bortom det arbetssätt som redan används på 
arbetsplatsen och tänka i nya banor. Det är lätt hänt att man hänger sig 
kvar vid ett system som inte är helt bra men som är väl inarbetat för att 
det känns tryggt. Har respondenten dessutom ingen nyfikenhet på eller 
erfarenhet av nya tekniker kan det vara svårt att föreställa sig hur ett nytt 
system skulle kunna fungera.  
 
Ett antal scenarion har skapats utifrån intervjuerna för att illustrera 
användningen av systemet samt för att få hållpunkter för att kunna 
analysera säkerhetskraven. 
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1.6 Avgränsning 
Detta är de avgränsningar jag gjort i rapporten: 

• Jag har helt fokuserat på att systemet ska användas inom hälso- och 
sjukvården även om det kan finnas andra motsvarande situationer 
som skulle kunna passa. Detta eftersom det fanns kunder till 
GoldPen som var intresserade av just detta. Jag använder ibland 
begreppet ”företag” även om hälso- och sjukvården för att visa att 
många av principerna är samma som för vanliga företag. 

• I mina intervjuer och scenarion har jag främst riktat in mig på 
läkare, inte sköterskor, även om dessa givetvis också skulle kunna 
använda systemet. Detta beror främst på att mina källor varit 
läkare. 

• De operativsystem jag tittat på är enbart PalmOS och Pocket PC 
eftersom de tillsammans täcker upp mer än 80 % av marknaden. 

• Jag har inte brytt mig om hur de datoriserade journalsystemen 
fungerar i detalj eftersom jag inte ansåg det vara relevant i 
sammanhanget. 

• Någon större hänsyn till hur en verklig implementation skulle 
fungera tillsammans med dagens journalsystem har jag inte heller 
tagit. De system som finns idag kanske inte skulle fungera i en 
sådan här användning. 

• Det som är reglerat i lag fram till dags dato är det jag gått efter när 
det gäller regler för journalföring.  

• Jag har medvetet valt bort att göra en djupare analys av säkerheten 
i nätöverföringen, utan lämnar det som en fördjupning som det går 
att arbeta vidare med. 

1.7 Disposition 
Upplägget av rapporten är att först presentera grundläggande teori i 
datorsäkerhet och journalhantering och sedan undersöka de produkter 
som finns på marknaden idag – både hårdvara, operativsystem och 
mjukvara samt hur säkerheten ser ut i dessa komponenter. 
 
Med hjälp av en modellbeskrivning och ett antal scenarion tas de krav 
fram som måste uppfyllas, och utifrån detta analyseras ett antal produkter. 
Efter detta presenteras en lösning där olika tekniker kombineras för att på 
ett bra sätt få ett system som skulle klara kraven. Sist presenteras de 
slutsatser som dragits samt hur det är möjligt att gå vidare och fortsätta 
arbetet med denna fråga. 
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2 Bakgrundsteori 
I detta kapitel presenteras en del av den bakgrundsinformation som är 
relevant för fortsättningen av rapporten. 

2.1 Grundläggande datorsäkerhet 
Datorsäkerhet är ett ämne som är i högsta grad aktuellt i dagens samhälle. 
De flesta, både privatpersoner och företag, har någon sorts information i 
sina datorer som de inte vill att omgivningen ska ha tillgång till och som 
måste skyddas. Hos företag och myndigheter läggs idag mycket resurser 
på att skydda datorsystemen på olika sätt. Resurser och data som finns i 
dessa måste skyddas från både utomstående och faktiskt från anställda på 
det egna företaget. Om hemlig företagsinformation förstörs eller sprids 
till utomstående kan detta leda till stora förluster för företaget. Det är 
också viktigt att företagets information alltid finns tillgänglig för de 
anställda då den behövs. Om datorsystemet med viktig information inte 
fungerar kan företaget förlora mycket pengar och anseende på att de 
anställda inte kan utföra sitt arbete som de ska. [2] 
 
Viktiga begrepp 
Vid planeringen av datorsäkerhetsarbetet på system är det viktigt att tänka 
på att det finns olika typer av säkerhetsåtgärder som alla har olika effekt. 
Gollmann delar i [2] upp åtgärderna i tre kategorier: förebyggande, 
detekterande och reagerande. Den första kategorin innebär att inkräktare 
hindras från att komma in i systemet, den andra typen av åtgärder känner 
av och slår larm om en inkräktare kommit in i systemet och den tredje 
kategorin är åtgärder som gör det möjligt att återställa systemet om något 
skulle försvinna eller bli förstört. Förlitar man sig enbart på en typ av 
åtgärder, exempelvis förebyggande åtgärder, så uppstår en kritisk 
situation om skyddet inte skulle visa sig vara hundraprocentigt. Genom 
att skydda sitt system med åtgärder från alla tre kategorierna fås ett skydd 
på flera nivåer och möjligheten är större att hålla systemet väl skyddat. 
 
Inom området datorsäkerhet finns det tre centrala begrepp som står för 
olika sätt att skydda information: sekretess, riktighet samt tillgänglighet1. 
Med sekretess menas att informationen skyddas från att obehöriga ska 
kunna läsa den, riktighet innebär att obehöriga inte ska kunna ändra data 
utan att det märks, och slutligen innebär tillgänglighet att informationen 
alltid ska finnas tillgänglig för användarna. Vilken typ av skydd 
informationen behöver mest beror på situationen – vilken typ av data det 
är och vad den ska användas till. [2] 
                                         
1 Motsvaras av engelskans confidentiality, integrity, availability. 
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Identifikation och autenticering 
För att kunna separera de behöriga från utomstående krävs någon sorts 
identifiering. Personer som vill få tillgång till resurserna måste kunna 
bevisa vem de är och det går att göra på många sätt. Den allra vanligaste 
metoden idag är att tilldela användarna ett användarnamn och lösenord 
som de sedan måste uppge för att få tillträde. Ett lösenord kan vara både i 
form av en teckenkombination med enbart bokstäver, eller siffror 
blandade med bokstäver, eller rena pin-koder som är helt numeriska. Att 
använda lösenord har dock många nackdelar. Om systemet använder 
enkla lösenord är det lätt för inkräktare att gissa sig till lösenordet eller 
testa sig fram och på så sätt lura sig till att bli insläppt. Används däremot 
mer avancerade lösenord så kan det vara svårt för användarna att minnas 
sitt lösenord och då skriver dessa ofta upp lösenordet i närheten av sin 
arbetsstation och detta resulterar i sin tur också i att det blir lätt för 
inkräktare att logga in i systemet om de bara hittar anteckningen. 
 
I [44] skriver Byttner att inloggning med lösenord kommer att bli alltmer 
ovanligt eftersom medelåldern i Sverige stiger och folk därmed kommer 
att få allt svårare att minnas sina lösenord. Istället menar han att det nu är 
dags att förlita sig mer på biometriska autenticeringsmetoder. Fördelen 
med biometriska autenticeringsmetoder är att användaren identifierar sig 
med något han/hon alltid har med sig utan att han behöver minnas det. 
Exempel på biometriska metoder är fingeravtryck och ögonscanning. Ett 
tredje alternativ är att identifiera sig med hjälp av något användaren har 
helt fysiskt, till exempel en nyckel som bara finns i ett exemplar eller ett 
aktivt kort2. Nackdelen med denna autenticeringsmetod är att om 
föremålet skulle tappas eller stjälas så finns det inget som hindrar 
systemet från att tro att inkräktaren är den riktiga användaren och ger 
således denne full tillgång till användarkontot om han bara visar upp det 
rätta föremålet. Givetvis är det också möjligt att kombinera flera av dessa 
alternativ för att få en säkrare inloggning, exempelvis genom 
kombinationen kort och lösenord. 
 
Behörighetskontroll 
Även om en inkräktare skulle lyckas ta sig in i systemet via någon annans 
användarkonto så finns det fortfarande metoder att hindra denne från att 
göra alltför mycket åverkan på systemet. Faktum är att systemet också 
måste skyddas från de användare som har rättmätig tillgång till systemet 
– en attack kan nämligen utföras både medvetet och omedvetet och det är 
viktigt att skydda sig även mot de omedvetna attackerna som användarna 

                                         
2 ”Smart card” på engelska. Ett plastkort med en integrerad krets. [2] 
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kan utföra. Genom att bara göra de resurser tillgängliga för användaren 
som denne verkligen har användning för görs skaderisken mindre. Om 
användaren har tillgång till alla filer och alla resurser som finns i systemet 
finns risken att han/hon av misstag utför åtgärder som påverkar hela 
systemet. Har personen inte ens tillgång till centrala system-resurser 
existerar inte denna risk. I så fall måste han/hon göra medvetna och mer 
avancerade försök att ta sig förbi spärrarna och då handlar det om en 
annan sorts attack. Behörighetskontroll är också ett bra sätt att se till att 
användaren bara har tillgång till dokument och filer som han/hon har 
behörighet att se, trots att alla filer kan finnas samlade på ett och samma 
ställe. Detta är en stor fördel även för användarna eftersom deras 
arbetsmiljö förenklas och de kan koncentrera sig mer på sina uppgifter 
och slipper se en massa filer de inte kan och behöver använda. 
 
Fysiskt skydd 
Det fysiska skyddet inom datorsäkerhet är något som kan tyckas 
självklart men som ofta glöms bort i säkerhetsdiskussioner. Själva 
datorsystemet måste givetvis skyddas rent fysiskt också. Försvinner 
företagets datorer i en stöld eller förstörs i en brand eller översvämning 
drabbas företaget minst lika hårt som om en utomstående lyckats ta sig in 
i systemet och förstört det inifrån. Att hålla viktiga komponenter i 
systemet inlåsta och endast ge behörig personal tillträde är ytterligare ett 
sätt att höja säkerheten. Om känslig information förvaras okrypterad på 
något medium är det ännu viktigare att skydda detta medium fysiskt. Om 
en person som inte har behörighet att läsa informationen har fysisk 
tillgång till informationen i okrypterad form finns det inget som hindrar 
att personen läser informationen trots allt. En hårddisk kan exempelvis 
flyttas till en dator utan behörighetskontroll vilket resulterar i att 
informationen ligger öppen för alla att läsa. Har företaget ett kritiskt 
system där driftstopp inte kan accepteras måste alla komponenter i 
omgivningen säkras, till exempel tillgången på störningsfri ström. [1] Att 
göra backup-kopior av viktiga dokument och filer är av yttersta vikt om 
det ska vara möjligt för företaget att rekonstruera datorsystemet om något 
skulle hända. 
 
Virus 
Det som allmänheten förmodligen hör mest om och tänker på först när 
datorsäkerhet nämns är virusattacker. I dagens Internetuppkopplade 
samhälle sprids virus av olika slag i enorm fart, både i e-post och i filer 
som skickas från dator till dator. Det finns många olika typer av virus 
som beter och sprider sig på olika sätt, och det finns många bra 
antivirusprogram som detekterar virus, men samtidigt finns det en aldrig 
sinande ström av nya virus som blir alltmer avancerade och ställer till 
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med allt mer skada. Forskarna är oense om huruvida tekniken någonsin 
kommer att göra det möjligt att helt oskadliggöra virus. [50] Det är viktigt 
att ägare av datorsystem, både privatpersoner och företagare, är 
noggranna med att uppdatera sitt antivirusprogram och det är viktigt att 
företagen verkligen talar om för sina anställda vilken policy som gäller 
angående e-post och nedladdning av filer och ser till att den verkligen 
följs. 
 
Kryptering 
Kryptering är en vetenskap som använder matematiska metoder för att 
skydda data. Principen har använts länge för att skydda känslig 
kommunikation mellan två parter – redan under antiken använde Julius 
Caesar kodade meddelanden för att inte fienden skulle kunna dra nytta av 
informationen om han fick tillgång till den. [2]  
Det finns många mer eller mindre säkra metoder att kryptera 
kommunikation, till exempel genom att vissa bokstäver ersätts med andra 
bokstäver enligt fasta mönster. Istället för ”a” skriver avsändaren ”b” och 
istället för ”b” skriver avsändaren ”c” och så vidare. Avsändare och 
mottagare måste i förväg ha kommit överens om vilken princip som ska 
användas för att mottagaren också ska kunna läsa meddelandet. För att få 
en säker kryptering använder man algoritmer som är allmänt kända och 
därmed ordentligt testade och beprövade. Säkerheten påverkas aldrig 
negativt av att algoritmen hålls hemlig i bra system – ett absolut krav är 
dock att nyckeln som används är absolut hemlig. Kryptering kan också 
användas för att bevisa att en person är den som den påstår sig vara 
genom att personen är den ende som kan kryptera på ett visst sätt.  
 
Schematiskt sett ser kryptering ut som i Figur 2 och innehåller fyra 
beståndsdelar: originalmeddelande, det krypterade meddelandet, 
algoritmen för krypteringen och nyckeln som algoritmen behöver för att 
kryptera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Principen för kryptering. 

Original text Krypterad text 

Nyckel 
(Hemlig)

    Algoritm 
(Allmänt känd)
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Det finns två typer av kryptering – symmetrisk och asymmetrisk. Dessa 
skiljer sig åt i det avseende vilka nycklar som avsändare och mottagare 
ska använda. Vid symmetrisk kryptering som illustreras i Figur 3 har 
båda parter likadana nycklar, det vill säga samma nyckel både krypterar 
och dekrypterar. Avsändare och mottagare måste ha kommit överens om 
vilken nyckel som ska användas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Symmetrisk kryptering. 

 
I asymmetrisk kryptering, som illustreras i Figur 4, används olika nycklar 
för att kryptera och dekryptera – varje användare har en privat och en 
publik nyckel och dessa två hör ihop. Båda nycklarna kan kryptera och 
dekryptera men det krävs att den ena parten har en publik nyckel och den 
andra en privat. Den privata nyckeln behåller ägaren, men den publika 
nyckeln delar användaren ut till vänner och bekanta och gör den allmänt 
känd. Om Alice krypterar en text med Bobs publika nyckel (som är 
allmänt känd) så är det bara Bob som kan dekryptera texten med hjälp av 
sin privata nyckel. Avsändaren kan på så sätt vara säker på att Bob är den 
enda som kan läsa texten eftersom han är den enda som har den privata 
nyckeln. Om Bob krypterar en text med sin privata nyckel så kan alla som 
har den tillhörande publika nyckeln dekryptera den. På det sättet kan alla 
vara säkra på att Bob verkligen var avsändaren eftersom han är den enda 
som har den privata nyckeln. [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Asymmetrisk kryptering. 

 

Hemlig nyckel Samma hemliga nyckel 

Alice Bob

Alice Bob 

Bobs publika nyckel Bobs privata nyckel 
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Både symmetriska och asymmetriska krypteringsmetoder har sina för- 
och nackdelar och idag använder man dem i regel till olika saker. 
Asymmetriska algoritmer som exempelvis RSA används mest till att 
verifiera parternas identitet, skicka nya krypteringsnycklar och signera 
filer eftersom dessa aktiviteter gynnas av algoritmernas egenskaper. När 
parterna identifierats och själva kommunikationen startar använder man 
oftast symmetriska krypteringsalgoritmer som exempelvis DES och 
trippel DES på grund av deras snabbhet och effektivitet.  
 
Användbarhet 
Ett område som i viss mån är kopplat till datorsäkerhet är användbarhet. 
Ett datorsystem med hög säkerhet upplevs ofta av användarna som svårt 
att använda medan endast få säkerhetsmekanismer i ett system gör 
systemet lättare att använda. Att till exempel behöva logga in vid ett 
flertal tillfällen under en och samma session uppfattas som tidskrävande 
och störande av användaren medan det ökar datorsäkerheten genom att 
säkerställer att det fortfarande är samma användare av systemet. Det 
gäller alltså att balansera dessa två områden mot varandra och inte ha 
högre säkerhetsnivå än vad som krävs och på så sätt göra systemet så 
användarvänligt som möjligt samtidigt som det är tillräckligt säkert.  
 
Dessutom har det visat sig att användare gärna kringgår 
säkerhetsmekanismerna om de enligt deras tycke är för många, för 
krångliga eller omotiverade. [53, 70] 

2.2 Hantering av patientdata 
När en patient kommer för att få vård är vårdinrättningen skyldig att föra 
journal över patienten, sjukdomsförloppet och de behandlingar som satts 
in. Detta är nödvändigt eftersom det inte går att komma ihåg alla detaljer 
kring en patient och det är inte heller säkert att det alltid är samma läkare 
som behandlar patienten. Patientjournalen ska således vara ett stöd för de 
personer som ansvarar för patientens vård. Att kunna slå upp en patients 
sjukdomshistoria ger dessutom läkaren bättre underlag för att göra en ny 
bedömning. En människas sjukdomshistoria är dock väldigt känslig 
information och integriteten är viktig.  

2.2.1 Lagar och regler 
Det finns en mängd lagar som reglerar hanteringen av patientjournaler (se 
Figur 5), bland annat en patientjournallag från 1985 som reglerar vilka 
lagliga krav som finns på patientjournaler. Denna är teknikneutral, det vill 
säga den gäller oberoende av vilket lagringssätt som används. Denna 
säger att en vårdinrättning är skyldig att föra journal för alla patienter och 
specificerar också vilken typ av data som måste finnas med i journalen. I 
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lagen påpekas vikten av patientens integritet genom att detta tas upp i en 
egen paragraf (4 §) och i sjunde paragrafen tas det även upp hur en 
journalhandling ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får 
tillgång till den. Lagstiftningen är noggrann med att om kopior görs på 
journalen så ska det antecknas tillsammans med vem mottagaren var och 
tidpunkten för kopierandet. Det är också reglerat hur länge en journal 
måste sparas efter sista gången den använts samt vilka yrkesgrupper som 
är skyldiga att föra journal. Själva arkiveringen av journaler är även 
reglerat i arkivlagen (1990:782) men den handlar huvudsakligen om att 
arkiven ska vara lätta att hitta i, samt att materialet däri ska vara väl 
skyddat från obehöriga och skador. [24] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Samverkande lagar som reglerar journalhantering. 

 
Rätten att läsa i patientjournaler regleras även i tryckfrihets-
förordningen och sekretesslagen (1980:100). Sekretesslagen begränsar 
rätten att lämna ut handlingar som stadgas i tryckfrihetsförordningen. 
Anställda som lyder under lagen får inte avslöja innehållet i sekretess-
skyddade handlingar skriftligt eller muntligt till privatpersoner eller 
myndigheter utan speciellt tillstånd. Givetvis är det också förbjudet att 
röja sekretesskyddad uppgift i sammanhang som inte sammanfaller med 
sjukvårdens verksamhetsområde. En patient har dock i de flesta fall rätt 
att läsa sin egen journal och vårdinrättningen är skyldig att så snabbt som 
möjligt ta fram journalen och låta patienten läsa i den om denne begär 
detta. Journalen är även tänkt att vara en informationskälla för patienten 
själv om den erhållna vården enligt Socialstyrelsens författningssamling 
(SOSFS), föreskrift 1993:20. [35] 
 

Tryckfrihetsförordningen 

Arkivlagen 

Patientjournallagen

Sekretesslagen

Personuppgiftslagen 
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När det gäller elektroniska journaler så gäller även personuppgiftslagen 
(PUL). Den har som syfte att värna om människors personliga integritet 
när personuppgifter behandlas i automatiska system. Den säger bland 
annat att den som skriver ner personuppgifterna ska se till uppgifterna är 
korrekta och behandlas enligt god sed. I vårt fall får god sed anses vara de 
föreskrifter och rekommendationer som Socialstyrelsen har angående 
journalföring. I PUL regleras att känsliga uppgifter inte får finnas i 
register om det inte är absolut nödvändigt, men hälso- och sjukvården är 
undantagen eftersom uppgifterna oftast är nödvändiga där. När det gäller 
säkerheten kring personuppgifterna säger PUL i 31§ att lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder ska vidtas för att skydda personuppgifterna. 
Den ansvarige är skyldig att: 
 

åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av  
a) De tekniska möjligheter som finns. 
b) Vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna. 
c) De särskilda risker som finns med behandlingen av 
personuppgifterna. 
d) Hur pass känsliga de behandlade uppgifterna är. [24] 

 
För att få föra känsliga personregister krävs en licens hos 
Datainspektionen, men här är myndigheter inom hälso- och sjukvård 
undantagna. [24] Några av de aktuella lagarna återfinns i Appendix A till 
och med C. 
 
Socialstyrelsens rekommendationer 
Socialstyrelsens huvuduppgift är att ansvara för tillsyn av medicinsk 
verksamhet och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta på uppdrag av 
regering, landsting och kommuner för att säkerställa en hög säkerhet och 
god kvalitet på vården. Här utfärdas föreskrifter och råd för hur vissa 
lagar ska och bör tillämpas, till exempel patientjournallagen. Föreskrifter 
är bindande regler medan allmänna råd innehåller rekommendationer om 
hur en författning kan eller bör tillämpas.  
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om patientjournallagen 
(SOSFS 1993:20) förtydligar det som står i patientjournallagen men 
lägger också till en del egna förordningar. När det gäller patientintegritet 
så förtydligas fjärde paragrafen i journallagen genom att påpeka att 
slarviga och illa genomtänkta journalanteckningar kan såra och skada 
patienter. Känsliga uppgifter som meddelats i förtroende ska inte heller 
föras in i journalen om de inte är absolut relevanta.  
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Tillgången till patientjournalerna uttalar Socialstyrelsen sig om i ett 
förordnande utöver det som patientjournallagen säger genom att skriva att 
det åligger chefsöverläkaren eller den som ansvarar för patientjournalerna 
att utforma rutiner för förvaringen samt för överlämning av 
journaluppgifter till andra vårdinstanser. Rutinerna för överföring ska 
bland annat innehålla metoder för att säkerställa att meddelandet går till 
rätt adress och att det där mottas på ett sådant sätt att uppgifterna inte blir 
åtkomliga för obehöriga. I övrigt skrivs det att alla journalhandlingar ska 
förvaras i ett låsbart utrymme som ska vara låst när det inte står under 
betryggande övervakning.  
 
När det gäller elektroniska journalsystem skriver Socialstyrelsen 
uttryckligen i sina rekommendationer att det finns många olika 
journalsystem, men de system som används måste uppfylla de krav som 
ställs i patientjournallagen, personuppgiftslagen och sekretesslagen. 
Socialstyrelsen påpekar också att samma regler gäller för elektroniska 
journaler som för övriga journaler. I ett särskilt förordnande står det att 
det ska finnas tillfredsställande backup-system, till exempel i form av en 
säkerhetskopia och att chefsöverläkaren fortfarande måste utforma rutiner 
för förande av journaler. 
 
I övrigt finns det separata föreskrifter för sjukvårdspersonal om det 
medicinska språket i bland annat journaler i SOSFS 1982:2 samt hur 
informationsöverföring mellan olika vårdinrättningar ska gå till i SOSFS 
1996:32. [35] 

2.2.2 Journalhantering i praktiken 
Hur hälso- och sjukvårdsinstanser helt praktiskt hanterar patienternas 
journaler på olika ställen i landet är väldigt olika eftersom man har 
kommit olika långt i införandet av IT inom vården. Ett exempel på en 
klinik som inte alls datoriserat journalerna, utan fortfarande använder ett 
papperssystem, är medicinkliniken i Kristianstad. Där har varje patient en 
egen pärm med all den information som samlats in om denne. Pärmen är 
uppdelad i separata avdelningar för läkarna och sjuksköterskorna. Alla 
pärmar förvaras i ett rum dit endast personalen har tillgång. Skulle det 
vara nödvändigt att hämta information om en patient hos en annan klinik 
så måste journalen skickas efter. 
 
När en läkare träffat en patient och behöver göra noteringar i journalen 
läser han in dessa i en diktafon och överlämnar denna sedan till 
administrativ personal som har hand om själva inskrivningen i journalen 
– detta för att spara på läkarens tid. Orsaken till att kliniken i Kristianstad 
inte satsade på elektroniska journalsystem när så många andra gjorde det, 



Är handdatorer säkra nog för hälso- och sjukvården? 

  2.2 Hantering av patientdata 14

var att de ansvariga inte ansåg att de produkter som fanns tillgängliga då 
var tillräckligt bra. Det fanns ingen möjlighet att tillgodose de ganska 
krävande behov en medicinklinik har, till exempel när det gäller 
presentation av EKG. Klinikchefen anser dock att systemen idag är 
acceptabla även om det finns saker som fortfarande behöver förbättras i 
dessa. [80] 
 
De kliniker som använder elektroniska journaler arbetar dock lite 
annorlunda. Läkarna har persondatorer på sina rum där de kan läsa och 
skriva i patienternas journaler. Om de behöver ha med sig någon 
information när de förflyttar sig använder de sig ibland av bärbara datorer 
eller gör pappersutskrifter från journalen. Detsamma gäller förstås 
sköterskorna som även de öppnar och läser patienternas journaler mycket. 
Inom en del landsting används flera olika journalsystem inom ett och 
samma sjukhus vilket gör att all kommunikation av patient-information 
mellan de olika avdelningarna sköts med utskrivna journalsidor. 
 
Ett fåtal läkare på exempelvis S:t Görans sjukhus i Stockholm använder 
sig redan nu av möjligheten att överföra patientjournaler till handdatorer. 
Där utnyttjas tekniken till att göra så att läkare kan läsa in sig på en 
patient i förväg genom att ta med sig patient-informationen hem, och 
dessutom kan läkaren när han träffar patienten visa bilder och videofilmer 
på handdatorn för att förklara en behandling och/eller visa en skada. När 
patientjournalen laddas ner går det att justera vilken detaljnivå 
användaren vill ha på informationen. En annan uppskattad funktion är att 
läkarnas schema skickas ut från en central instans, och laddas in direkt i 
den egna handdatorn. Läkaren kan då enkelt sammanföra arbetsschemat 
med sitt privata schema i handdatorn och på så sätt planera bättre. [79] 

2.2.3 Befintliga tekniker för elektronisk journalföring 
Elektroniska patientjournaler är inget nytt inom den svenska hälso- och 
sjukvården. De har använts i mer än tio år och finns spridda i nästan hela 
Sverige. [5] Många olika typer av patientdata lagras elektroniskt och 
sparas på hårddiskar och i databaser. Till en början var 
sjukvårdspersonalen negativt inställd till införandet av IT i arbetet, men 
nu har inställningen förändrats och de flesta har insett fördelarna med 
detta. Många önskar till och med att tekniken kunde utvecklas ytterligare. 
På detta sättet minskas de manuella rutinerna och effektiviseringen blir 
större vilket gör att personalen kan ägna mer tid åt sitt ”riktiga” yrke. De 
stora fördelarna förutom effektiviseringen är att patient-informationen 
finns tillgänglig för många olika vårdgivare vilket gör att patienten inte 
behöver berätta hela sin sjukdomshistoria varje gång han/hon besöker en 
ny mottagning. [75] Att använda elektroniska journaler är alltså inte bara 
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till nytta för personalen utan även för patienterna. Patienterna kan glädja 
sig åt att inte behöva bli undersökta mer än nödvändigt eftersom all 
sjukdomshistoria finns tillgänglig och ingen journal kan komma bort i 
transporten mellan olika avdelningar. [73] I en rapport pratas det om ett 
paradigmskifte från: 
 

• hierarki till nätverkande hälso- och sjukvård, 
• från funktionsorienterad till processorienterad hälso- och sjukvård, 
• från pappersjournal till web-journal [6]  

 
Införandet av elektroniska journaler var dock inte smärtfritt. All sorts 
information kunde först inte lagras och presenteras i de elektroniska 
journalerna och det resulterade bland annat i att text och bild fick sparas 
på olika medium. De största problemen handlade dock om 
kommunikation. En del sjukhus tolkade sekretesslagen genom att se till 
så att varje klinik fick sin egen databas vilket resulterade i att 
avdelningarna inte kunde ta del av varandras information. Det största 
problemet var dock den externa kommunikationen mellan olika sjukhus. 
Även om båda parter använder sig av elektroniska journaler så kan 
systemen vara av olika typer som inte är kompatibla med varandra. En del 
av dessa problem har lösts med tiden. Det är nu möjligt att lagra även 
bilder i journalerna och en del sjukhus använder sig nu av gemensamma 
databaser för att bättre kunna dela på informationen. Det problem som 
fortfarande finns kvar är dock kompabilitetsproblemet mellan alla olika 
journal-system. [9] 
 
Antalet journalsystem ökade mycket kraftigt under 90-talet, och de 
vanligaste systemen är Profdoc, BMS och Melior. [3] Vissa av systemen 
har större spridning inom primärvården än inom sjukhusvården och 
tvärtom, och generellt kan sägas att primärvården varit mycket snabbare 
på att ta till sig e-journaltekniken än sjukhusen. [57] Siemens Nixdorfs 
Melior 1.5 används på många ställen i Sverige, och nya förbättrade 
Melior 2.0 som släpptes i juni 2002 togs i bruk i Gävleborgs landsting 
först i världen, och där införs samma system inom både primärvården och 
sjukhusvården i hela landstinget för att få ett enhetligt system inom länet 
åtminstone. [69] Journalsystemet Profdoc är det system som används 
mest inom primärvården med 1200 mottagningar i Sverige som kunder. 
[31] BMS utvecklandes ursprungligen av IBM men togs sedan över av 
företaget SYSteam. [19]  
 
Nackdelen med alla journalsystem är att de har svårigheter att 
kommunicera med varandra, och detta är något som anställda inom 
vården är mycket upprörda över. Att hoppas på att ett och samma 
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journalsystem ska införas överallt är alltför optimistiskt, men inom 
sjukhusläkarföreningen förespråkar debattörer att en standardiserad 
struktur åtminstone borde införas och begrepp definieras så att det sedan 
går att kommunicera med hjälp av dessa. [61] En del landsting har till och 
med kommit så långt att de gått samman och startat projekt för att skaffa 
gemensamma standarder för att få en gemensam terminologi och logik. 
Syftet med detta är att i slutändan kunna kommunicera bättre och på så 
sätt förbättra vården. [47] 

2.2.4 Nya journal-projekt 
Det finns en rad med projekt som syftar till att de elektroniska journalerna 
ska vidareutvecklas och få fler funktioner. Nu när vårdpersonalen lärt sig 
att hantera tekniken går det tydligt att se effektivitetsvinsterna samtidigt 
som det går att se nya möjligheter och funktioner som skulle kunna 
utvecklas ur systemet. [75] 
 
I september 2002 startade ett pilotprojekt i Helsingborg där ett antal 
patienter fick sin patientjournal lagrad på ett digitalt patientkort så att 
patienten alltid ska kunna ha med sig sin journal vid läkarbesök på olika 
vårdinstanser. Detta ska öka patientsäkerheten och förhindra 
felmedicineringar. [76] En idé som förekommer på många platser är att 
göra patientjournalerna tillgängliga via Internet. I Skåne län har 
landstinget startat ett projekt där syftet är att koppla samman de 
existerande journalsystemen med ett standardiserat gränssnitt på Internet 
som vårdpersonal och patienter ska ha tillgång till. På så sätt ges 
personalen möjlighet att kunna ta del av andra vårdinrättningars 
information och patienten ges tillgång till sin egen journal. [36] I 
september 2002 startade ett försök i Uppsala läns landsting där 2000 
patienter erbjöds tillgång till sin egen journal via Internet. [78] 
 
Flertalet projekt handlar om hur sjukvårdens nät ska göras säkra och hur 
sjukvårdspersonal ska kunna kommunicera via osäkra publika nätverk. 
Det gäller både kommunikation via e-post och hur anställda ska kunna få 
tillgång till landstingets nät via till exempel mobila enheter. Landstingen 
vill kunna garantera patientsekretess genom att ha avlyssningssäkra 
dataöverföringar. De vill även kunna kommunicera säkert med 
applikationer via Internet för att exempelvis göra tidsbokningar och ge 
medicinska råd. Inom vissa landsting jobbas det vidare med 
bildhanteringen i e-journalerna för att kunna underlätta arbetet ytterligare 
och skapa specialistdatabaser med bilder. [36] 
 
Inom akutvården har landstingen på sina håll påbörjat införandet av 
elektroniska journaler i akutbilarna. På så sätt kan patientens medicinska 
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läge rapporteras till sjukhuset och eventuellt föras in i journalen redan 
under transporten med hjälp av bärbara datorer och GSM. [40]  

2.2.5 Användning av handdatorer i vården 
Det finns redan idag ett otal PDA-applikationer som används inom 
vården, både i Sverige och utomlands. Dessa kan delas in i olika grupper 
beroende på hur applikationen ska användas. Jag har delat upp 
applikationerna i grupperna: 
 

• patientdagböcker  
• doseringar 
• referenslitteratur 
• recept 
• journaler 

  
I gruppen patientdagböcker är det patienten som använder sig av 
handdatorn för att dokumentera hur han/hon mår. Informationen 
kommuniceras sedan till den behandlande läkaren för att ge denne 
underlag för den fortsatta behandlingen. Det kan antingen handla om att 
patienten ska svara på frågor som läkaren har fördefinierat, eller att 
patienten själv skriver in fri text. Från informationscentralen kan 
personalen övervaka patienterna både genom att se att de verkligen har 
svarat inom tidsfristen och genom att läsa informationen. Systemen är 
gjorda så att det ska vara lätt att se om någon inte svarat och därför 
behöver kontaktas. Exempel på sådana system är Clinitrac och 
PocketPharma. Clinitrac sammanställer resultatet av 
patientutfrågningarna i en webbsida där personalen ska logga in för att 
titta på resultatet medan PocketPharma har ett speciellt Monitorverktyg 
som presenterar resultatet. Clinitrac kan användas både som 
läkarunderlag och vid medicinska tester medan PocketPharma mer är en 
applikation som är renodlad för medicinska tester. Men räknar med att 
patientdagböcker höjer kvaliteten på indata i undersökningarna och 
dessutom minskar tidsåtgången för testperioderna och därmed snabbar 
upp processen som behövs innan ett läkemedel kan komma ut på 
marknaden. [14, 22] 
 
Gruppen doseringar handlar om läkemedelsordineringar. Även här 
handlar det om att kartlägga patientens liv och göra mer personligt 
anpassade ordineringar. Dessa applikationer är främst tänkta till patienter 
med kroniska sjukdomar som tvingas leva med mycket mediciner under 
långa perioder. Läkaren kan lägga in scheman med ordineringar samt 
frågor som patienten ska besvara vid olika tidpunkter. Exempel på en 
sådan applikation är Medipal från Meditelligence. [22] 
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Den grupp av applikationer som har fått väldigt stor spridning i USA och 
även till viss del i Sverige är referenslitteratur. I stället för att leta och slå 
i referenslitteratur på kontoret kan läkaren var som helst slå upp 
exempelvis läkemedel i FASS eller leta efter Socialstyrelsens 
rekommendationer på handdatorn och därmed tjäna in en massa tid. 
Amerikanska studier visar att 26 % av alla läkare i USA använder 
handdatorer i sitt arbete och 70 % av dessa använder handdatorn för att 
söka i referenslitteratur. Studien visar också att de flesta läkare i USA har 
en tro på att handdatorer kommer att förbättra den framtida vården genom 
att frigöra mer tid. I Sverige har pilotstudier gjorts där sjukvårdspersonal 
har haft medicinska uppslagsverk kopplade till handdatorer på 
mottagningarna och resultaten har varit väldigt positiva. [60] 
Ett exempel på en svensk applikation kommer från företaget DocTool och 
innehåller många informationskällor. [17] 
 
Att slippa skriva ut recept på mediciner direkt på papper till patienterna 
har många fördelar. Dels går det snabbare men det förhöjer också 
säkerheten. Det händer då och då att apotekspersonal lämnar ut fel 
medicin för att receptet varit svårt att tyda och det händer ofta att 
apotekspersonalen måste ringa upp utskrivande läkare för att fråga vad 
som står på receptet. Genom att skriva recepten med ordbehandlare sparas 
alltså tid för både apotekspersonal, kund och läkare. Detta är en funktion 
som finns i de flesta elektroniska journalsystem men i USA har läkare 
tagit steget ännu längre och skriver ut recept direkt från handdatorn som 
de sedan skickar antingen till en skrivare eller direkt till ett apotek. Det 
finns ett stort antal amerikanska leverantörer till recept-programvara och 
detta är det som amerikanska läkare använder sina handdatorer till mest, 
näst efter att slå i referenslitteratur. En receptprogramvara för handdatorer 
är Touchworks från företaget Allscripts. [11, 71] 
 
Den sista gruppen är journaler. Denna grupp är väldigt bred och 
innefattar alla applikationer vars syfte är att presentera och lagra patient-
information. I enklare modeller skriver läkaren in patientinformation i sin 
PDA och lagrar den där medan mer avancerade system är ihopkopplade 
med centrala sjukhussystem vilket möjliggör förflyttning av data. Det 
finns ett antal amerikanska journalsystem av varierande komplexitet, till 
exempel PDAccess ClinSumm, PatientTracker och PatientKeeper, men 
bara ett svenskt – PocketAid. [18] Syftet med exempelvis ClinSumm är 
att läkare ska kunna ladda ner en summering av sina patienter från en viss 
tidsperiod från den centrala journalservern. Informationen som hämtas 
där är allt från personuppgifter, labbresultat, medicinering och egna 
anteckningar. [56] PatientKeeper däremot fungerar så att läkaren själv 
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fyller i patientuppgifterna i färdiga fält i applikationen under tiden som 
han/hon träffar patienten. [28] 
  
Att ha tillgång till patientdata på handdatorn ökar inte bara effektiviten 
och sparar pengar utan förbättrar också kommunikationen mellan läkare 
och patient samtidigt som patienten får bekräftat att deras information 
verkligen skrivs ner och tas tillvara. [71] 
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3 Existerande datorsäkerhet i handdatorer 
Företagsinformation som finns i handdatorer och bärbara datorer utsätts 
för ännu större risker att hamna i orätta händer än information som finns 
på vanliga persondatorer. Eftersom handdatorer och bärbara datorer ofta 
bärs runt av sina ägare är risken för att de ska bli kvarglömda eller rent av 
stulna därför större än för vanliga datorer. [66] I en rapport från Gartner 
Group uppskattades antalet kvarglömda handdatorer på flygplatser i USA 
under år 2001 till 250 000 stycken. [77] Om man då räknar med att 
ungefär hälften av dessa innehåller någon sorts företagsinformation så 
finns risken att åtminstone någon hemlig företagsinformation kan ha 
kommit i orätta händer såvida inte ägarna installerat bra 
säkerhetsåtgärder. Dessutom finns det ytterligare en aspekt av problemet 
om en anställds handdator försvinner – han/hon förlorar kanske värdefull 
information som gör att det inte går att utföra arbetsuppgifter på ett 
effektivt sätt. 
 
I takt med att handdatorer blivit alltmer populära har allt fler skaffat 
handdatorer - både för privat användning och för att använda i arbetet. 
Risken finns då att anställda använder samma handdator i både privata 
sammanhang och inom sitt yrkesutövande, och företagsinformation 
blandas då med privat information. Samtidigt innebär det att personalen 
troligtvis kommer att bära med sig handdatorn allt oftare – detta är 
givetvis bra ur effektivitetssynpunkt, men samtidigt så ökar 
säkerhetsrisken. För att minska risken är det viktigt att företaget ställer 
upp tydliga riktlinjer för hur de anställda ska handskas med sina datorer 
och i vilka sammanhang handdatorerna får användas. Här är det dessutom 
viktigt att företaget verkligen förklarar de bakomliggande orsakerna till 
riktlinjerna för personalen så att alla förstår varför de är så viktiga att 
följa. Gör man inte det är risken större att personalen inte bryr sig om 
reglerna så mycket som de borde. 
 
När det gäller datorsäkerheten inom hälso- och sjukvård är kraven 
givetvis väldigt höga eftersom det rör sig om känslig information. 
Sommaren år 2000 bröt sig ett gäng ungdomar in i ett trådlöst nätverk för 
handdatorer hos en sjukvårdsinrättning i USA och lyckades få tillgång till 
de 14 000 patientjournaler som fanns lagrade där. I journalerna hittade de 
en klasskompis som visade sig vara smittad med HIV och denna 
information tillsammans med den smittades identitet spred de sedan till 
allmänheten. [59] I USA förbjöds dessutom den amerikanska 
utrikesministern att använda sin handdator eftersom den ansåg vara en 
alltför stor säkerhetsrisk i förhållande till värdet på informationen den 
kunde innehålla. [58] I känsliga situationer som dessa måste ledningen 
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alltså analysera informationen inom företaget/verksamheten och därefter 
ta ställning till vilka säkerhetsåtgärder som krävs. 
 
Ett datorsystem kan ses som uppdelad i olika lager: hårdvara, 
operativsystem och mjukvara och detta illustreras i Figur 6. I vart och ett 
av dessa går det att bygga in olika typer av säkerhetsåtgärder. Dessa olika 
lager kommer att analyseras mer genomgående längre fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Schematisk bild av de olika säkerhetslagren i ett datorsystem. 
Omarbetad bild ur [2]. 

3.1 Hårdvara 
När handdatorer började utvecklas var utgångspunkten bärbara datorer 
och dessa skalades ner ytterligare för att fås ner i storlek. Producenterna 
hade främst funktionalitet och användbarhet i fokus. Idag har 
konsumenterna blivit alltmer säkerhetsmedvetna och det är nu dags att 
utreda vilken roll hårdvaran spelar för datorsäkerheten. Handdatorns 
komponenter är i princip processorn, batteriet, minnet, minneskort, skärm 
och kommunikationsenheten (nätverkskort/modem). Det går att på något 
sätt förbättra säkerheten i alla dessa komponenter men det är inte alltid 
nödvändigt eller den bästa lösningen. Som exempel kan nämnas att 
åtminstone en processortillverkare jobbar på att ta fram säkra processorer 
för bärbara datorer [46] och det finns säkra skärmar som endast går att 
läsa med speciella glasögon [45], men den komponent som utgör den 
största risken och som är mest relevant att säkra är de externa 
minneskorten – punkt 2 i Figur 7. [66] Om en utomstående får tag i en 
handdator med ett externt minnekort i, är det enkelt för honom/henne att 
ta ut kortet och sätta det i sin egen handdator och på det sättet komma åt 
information som finns lagrad där. Enda skyddet här är att informationen 
på kortet helt enkelt är krypterad eller att kortet är spärrat för läsning för 
andra handdatorer på något sätt. Det är också möjligt för sabotörer att 

Mjukvara

Operativsystem 

Hårdvara
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infektera ett minneskort med virus och sedan föra vidare detta genom att 
sätta viruskortet i andras handdatorer.  
  
Ett sätt att obehörigt ta sig in i ett system är att utsätta systemet för 
oväntade saker och sedan utnyttja resultatet av detta. Om förövaren bryter 
strömmen i handdatorn genom att ta ut batteriet och sedan sätter tillbaka 
det igen så kan det hända oväntade saker om det inte finns spärrar som 
förhindrar detta. Om alla inställningar försvinner (till exempel 
inställningen för att lösenord måste anges) är detta ett lätt sätt för 
utomstående att få tillgång till privat information. De flesta handdatorer 
borde dock klara av detta eftersom det ligger inom ramen för normal 
användning att användaren själv måste kunna byta batterier ibland.  
 
På samma sätt kan den obehörige få tillträde till det interna minnet trots 
att han inte borde få det, genom att utsätta handdatorn för oväntade 
manövrar där den frångår sina vanliga rutiner. Här gäller samma sak som 
för minneskorten att kryptera och/eller ha spärrar som inte tillåter läsning. 
Om användaren inte anpassat storleken på sitt handdatorminne till det 
arbete han tänker utföra med handdatorn så gäller det att det finns spärrar 
så att inte minnet börjar skrivas över när det blir fullt. Alla dessa 
förfaringssätt förutsätter dock att personen har fysisk tillgång till själva 
handdatorn – punkt 1 i Figur 7. Det finns dock flash-kort som direkt på 
hårdvarunivå krypterar data och på så sätt hindrar obehöriga från att 
komma åt informationen. Användaren identifierar sig med PIN-kod 
och/eller biometriska metoder för att få tillgång till den krypterade 
informationen. [34] Det är bra att placera säkerhetsprogramvaran i ROM-
minnet tillsammans med operativsystemet eftersom informationen då 
kommer att stanna kvar även om användaren gör en hård reset eller 
batterierna tar slut. [72] Skillnaden mellan en mjuk och en hård reset är 
att en mjuk reset enbart avbryter de aktiviteter handdatorn håller på med 
och startar om medan en hård reset startar om men även raderar all 
information på handdatorns vanliga minne så att den är tillbaka i 
ursprungsskick. Har handdatorn ett flash-ROM kan användaren dessutom 
uppdatera och ändra informationen i ROM-minnet utan att behöva köpa 
nytt minne. 
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Figur 7: Tre sätt att komma åt information i en handdator [66]. 

 
Sist men inte minst innebär hårdvaran som möjliggör kommunikation 
också en viss säkerhetsrisk. (Punkt 3 i Figur 7) Kommunikationsporten är 
en viktig väg både in och ut ifrån handdatorn och måste skyddas 
ordentligt. Det får inte vara möjligt för en utomstående att starta en 
nedladdning från handdatorn eller skicka data till handdatorn utan den 
rättmätige användarens godkännande. I många fall åligger det hårdvaran 
att kryptera utgående trafik innan den sänds iväg och då krävs det att 
hårdvaran har tillräckligt starka algoritmer för detta. För en utomstående 
som vill komma åt information i ett trådlöst nätverk finns också 
möjligheten att avlyssna trafiken. Analytiker anser dock inte att den 
säkerhetsrisken är speciellt stor i nuläget eftersom handdatorerna oftast 
rör på sig mellan olika nätverk och så är de inte konstant uppkopplade till 
nätverket. [52] Detta är givetvis något som kan ändra sig i framtiden i takt 
med att nätuppkoppling blir bättre och billigare. 
 
Om en inkräktare lyckas ta sig förbi de säkerhetsmekanismer som finns i 
högre lager, mjukvara och operativsystem, så är det säkerhetsmekanismer 
som ligger i hårdvaran som måste ta vid. Dessa är i regel svåra att ta sig 
förbi men de mekanismer som är möjliga att lägga här är oftast av det 
enklare slaget och klarar inte av alltför komplicerade och detaljerade 
säkerhetsoperationer. Som tidigare nämnts hade tillverkarna inte 
säkerheten i fokus när de började utveckla handdatorer och allt eftersom 
tiden gått har de istället lagt in säkerheten i operativsystemen och 
programvaran.  
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3.2 Operativsystem 
Operativsystemet är den viktigaste komponenten i alla datorer – utan 
detta skulle inte de andra komponenterna kunna arbeta. Det är operativ-
systemets uppgift att tilldela andra program resurser som minnesutrymme 
och processorkraft och till uppgifterna hör också att kontrollera att allt 
fungerar. I handdatorernas värld finns det två operativsystem som 
dominerar kraftigt – PalmOS och Pocket PC. Förut var PalmOS det 
operativsystem som var populärast, men nu har Pocket PC passerat 
PalmOS enligt Allt om handdatorer [8]. De två systemen skiljer sig åt 
ganska mycket och kommer att studeras var för sig i separata avsnitt 
nedan. 

3.2.1 PalmOS 
PalmOS är det operativsystem för handdatorer som dominerat marknaden 
under hela nittiotalet. Även om nya versioner släppts så är det i princip 
samma system som hängt med ända sedan starten 1992. Operativsystemet 
är snabbt och utrymmessnålt och det finns programvaror för de 
grundfunktioner som handdatorer ursprungligen är tänkta till – kalender, 
adressbok, att-göra listor och anteckningsblock. [8] Systemet är lätt att 
använda och det finns många olika sorters program att skaffa. Det har 
dessutom visat sig vara intuitivt för ovana användare – de flesta har tyckt 
att det har varit lätt att lära sig använda en handdator med PalmOS. [41] 
Svagheten i PalmOS är dock kommunikation via mobiltelefon eller 
nätverk– det är inte något tillverkaren satsat på speciellt mycket hittills 
och det är här som konkurrenterna satt in sina stötar. Detta är dock något 
PalmSource planerar att åtgärda. [8] 
 
För att kunna skydda sin handdator är det i PalmOS version 4.0 möjligt 
att använda låsning av handdatorn som avhjälps med rätt lösenord, och 
utöver detta är det möjligt att välja ut vilka filer som ej ska synas för 
obehöriga som ej angett lösenord. [26] Det är möjligt att själv välja när 
handdatorn ska låsas så att lösenordet måste anges, till exempel aldrig, ett 
visst klockslag varje dag eller efter en viss tidsperiod. Det är också 
möjligt att kryptera känslig information. [25]  
 
I version 5 som släpptes under sommaren år 2002 har PalmSource 
förbättrat och lagt till fler säkerhetsfunktioner i operativsystemet. 
Krypteringsmanagern erbjuder RC4-kryptering och envägskryptering 
med SHA-1 med 128-bitars nyckel samt signaturverifiering med RSA. 
Det finns även förberett för andra algoritmer som exempelvis AES om det 
finns intresse att använda sådana. (Se ordlistan för mer information om 
algoritmerna) Dessa tjänster kan olika programvaror utnyttja genom att 



Är handdatorer säkra nog för hälso- och sjukvården? 

  3.2 Operativsystem 26

använda gränssnittet i operativsystemet. I operativsystemet finns också 
Secure Socket Layer (SSL) inkluderat för att möjliggöra säker 
kommunikation. I den nya versionen har tillverkaren också lagt in tjänster 
för att kunna identifiera varje enskild handdator. Genom att läsa Flash-ID 
och elektroniskt serienummer så kan nätverksadministratorn på ett enkelt 
sett kartlägga vilka handdatorer som finns i nätverket. [27] 
 
Möjligheterna till behörighetskontroll har också förbättrats – alla resurser 
kan nu skyddas. PalmSource har även förberett för möjlighet att använda 
andra autenticeringsmetoder än pinkoder och andra lösenord. De har 
också gjort det möjligt att använda signerad kod så att enbart 
applikationer med en giltig digital signatur får tillgång till information 
och handdatorns resurser. [27] 
 
Det har dock framförts en del kritik mot PalmOS. En del saker går att se 
som både brister eller styrkor, till exempel det faktum att användaren 
måste starta synkroniseringsprocessen mot en dator manuellt. Detta kan 
tyckas opraktiskt, men samtidigt är det viktigt att vara medveten om att 
det i vissa situationer inte är lämpligt att ha automatisk synkronisering. 
Samma sak gäller överföringen av filer. En del tycker att det är negativt 
att inte kunna utbyta alla sorters filer mellan två handdatorer, men 
samtidigt kan det vara en bra säkerhetsspärr så att inte filer som inte 
borde utbytas blir ivägskickade. [65] 
 
Sedan finns det också andra brister som är lite allvarligare. I PalmOS 
fram till version 4 krävdes inget lösenord när handdatorn startades, och 
detta var inte heller något alternativ användaren kunde välja i 
säkerhetsinställningarna. Detta har dock ändrats i senare versioner. Att 
alla de filer användaren ställt in att vara osynliga för personer som inte 
angett lösenord ”släpps fria” om en användare bara anger låsnings-
lösenordet kan också tyckas opraktiskt i vissa sammanhang om man vill 
skilja på möjligheten att använda handdatorn och möjligheten att läsa 
hemliga filer. [65]  
 
De allra värsta säkerhetsmissarna i PalmOS är missar som påpekades i 
versionerna fram till och med version 3.5. De är avhjälpta nu. Då fanns 
det nämligen en funktion som var tänkt till att felsöka programvara på 
handdatorn som kunde missbrukas. När handdatorn var försatt i låst läge, 
vilket betyder att lösenord ska anges, så var det ändå möjligt att använda 
felsökningsfunktionen och med hjälp av den kringgå låsningen och utföra 
en mängd operationer på handdatorn. Som exempel kan nämnas att det 
gick att komma åt information lagrad i de interna databaserna. Det lär 
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också ha varit möjligt att installera och avinstallera programvara från 
detta läge. [63] 
 
Om en inkräktare fått ut data från den interna databasen har han också fått 
ut användarens krypterade lösenord. Det har visat sig att den kryptering 
som användes på lösenorden var så svag och dessutom reversibel så att 
det utifrån det krypterade lösenordet med ett par inte alltför avancerade 
steg gick att få fram det ursprungliga lösenordet. För mer detaljerad info 
om tillvägagångssättet se [62]. För att kunna gå in i felsökningsläge 
krävdes dock att inkräktaren hade handdatorn fysiskt tillgänglig.  

3.2.2 Pocket PC 
Microsofts operativsystem Pocket PC har samma kärna som Windows 
CE – ett operativsystem som används i många typer av elektroniska 
apparater som till exempel topboxar och videospel. Pocket PC är dock ett 
gränssnitt som är specialanpassat för just handdatorer och de 
förutsättningar som gäller där i form av begränsade resurser. [8, 64] 
Pocket PC har kommit ikapp konkurrenten PalmOS nu i antalet sålda 
enheter per år och är enligt prognoserna på väg om. I Pocket PC finns 
många av de vanligaste Windows-programmen i en ”mini-variant” och 
tillverkaren har också satsat mycket på multimedia (ljud och bild) och 
datakommunikation direkt i operativsystemet. Programmen kräver i regel 
mer minne och processorkraft än vad motsvarande program gör i Palms 
operativsystem och det finns inte heller lika många tilläggsprogram att 
ladda ner. [8]  
 
När det gäller säkerheten har utvecklarna i Pocket PC 2002, som är den 
nyaste versionen av operativsystemet, satsat på lösenord i två nivåer; dels 
finns det ett globalt lösenord som måste anges när handdatorn slås på för 
att den ska starta ordentligt, dels är det möjligt att ha ytterligare ett 
lösenord som skyddar data på handdatorn. Det går också att välja hur 
avancerat lösenordet ska vara och om användaren misslyckas med en 
inloggning så ökas tidsperioden innan han kan göra ett nytt försök. När 
det gäller synkroniseringen med vanlig persondator kan användaren i 
Pocket PC välja om detta ska göras kontinuerligt (automatiskt) eller bara 
på direkt begäran av användaren. [66] 
 
I Pocket PC 2002 finns det också möjlighet att envägs-kryptera data med 
hashfunktionerna MD5 och SHA-1 för att senare kunna avgöra om någon 
del av texten ändrats. Det finns gränssnitt som gör att andra programvaror 
också kan utnyttja denna funktionalitet. Data som sparas i den interna 
databasen krypteras med en 128-bitars nyckel. [66] På samma sätt som i 
PalmOS finns det möjlighet att åstadkomma säker kommunikation med 



Är handdatorer säkra nog för hälso- och sjukvården? 

  3.2 Operativsystem 28

hjälp av olika protokoll som Virtual Private Networking protocol (VPN) 
och SSL.  
 
Givetvis finns det även olika åsikter om säkerheten i Pocket PC. 
Möjligheten att skydda filerna med ett separat lösenord är för ambitiöst 
tycker vissa användare eftersom användaren då måste ange lösenord varje 
gång han vill öppna en ny fil eller komma åt data. Detta går dock att råda 
bot på med separat mjukvara om användaren inte vill ha det så. [74] En 
del programvaruföretag som gör säkerhetsapplikationer erbjuder 
mjukvara som tar bort en del av Pocket PCs funktionalitet, till exempel 
möjligheterna att kommunicera med infrarött ljus och röstinspelning för 
att de funktionerna kan utgöra en säkerhetsrisk. [39] 
 
När de gäller de personliga säkerhetsinställningar användaren kan göra så 
finns det också en del kritik. Standardinställningen är nämligen ”inget 
lösenord krävs” vilket gör att onödigt många användare aldrig skapar ett 
globalt lösenord. Resultatet blir att om handdatorn någon gång skulle 
komma bort så är det bara för upphittaren att starta den. Har användaren 
dessutom inte gjort några filer osynliga är det fritt fram att gå igenom 
informationen där. Från företagshåll är man också kritiska till att det inte 
går att ”frysa” gjorda inställningar. Om företaget tillhandahåller 
handdatorer till de anställda att använda i arbetet så har i regel någon 
administratör gjort de inställningarna som motsvarar företagets 
säkerhetspolicy. Utan att kunna ”frysa” dessa inställningar är det dock 
inget som hindrar att användaren själv ändrar och gör egna inställningar 
och på så sätt kan hamna utanför företagets säkerhetspolicy och i värsta 
fall utsätta företaget för onödiga risker. [77] Dessutom så förloras alla 
inställningar när systemet återställs efter till exempel ett batteribyte. [48] 
 
Kritiska röster har även hörts om att det inte finns någon 
säkerhetskontroll av programvaran. När användaren väl loggat in med det 
globala lösenordet är det fritt fram för alla applikationer att ta del av data 
och filer som finns på systemet. Operativsystemet ska enligt Gartner [77] 
inte heller reagera om användaren försöker installera okända eller icke-
godkända tillbehör utan låter snällt användaren göra detta. Experter 
menar att denna typ av säkerhetsbrister även kommer att få effekter på de 
vanliga datorsystemen eftersom utomstående med hjälp av handdatorerna 
kan få tillgång till skyddad data på de stationära datorerna. [77] När det 
gäller kopplingen mellan handdator och stationär dator så finns det en sak 
till som hade kunnat vara bättre enligt en del kritiska användare, nämligen 
möjligheten att synkronisera lösenord mellan dessa två enheter. Om 
användaren ofta byter lösenord är det en funktionalitet som kan underlätta 
arbetet. Det finns dock anledningar att inte ha denna funktionalitet också 
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– användaren kanske inte vill att alla som kan logga in på värddatorn ska 
kunna logga in på handdatorn. Om en dator dessutom har kopplingar till 
flera handdatorer kan en sådan funktion bli otymplig. [48] 

3.3 Mjukvara 
Det finns gott om säkerhets-programvara för handdatorer som ska ge 
ytterligare ett skydd ovanpå det som redan finns i hårdvara och 
operativsystem. En del är mer komplexa än andra, en del är gratis och 
andra är betalvaror. Experter har länge hävdat att handdator-användare 
bör komplettera säkerheten i sin handdator med tredjepartsprodukter och 
leverantörer av operativsystem, som till exempel Microsoft, håller till viss 
mån med om detta. [48] 

3.3.1 Autenticering 
En stor del av de programvaror som finns för handdatorer handlar om 
autenticering av användaren. Om användaren inte är nöjd med hur 
lösenordet ska anges i operativsystemet eller hur lösenordet ska vara 
utformat så finns det alltså gott om alternativ att tillgå. En typ av 
programvara låter användaren att ha mer avancerade lösenord än 
operativsystemet tillåter och andra reglerar låsningen av handdatorn om 
innehavaren inte är nöjd med de alternativ som finns i operativsystemet. 
När det gäller låsningen så är programmet Teallock ett exempel på 
programvara där användaren kan styra mer i detalj när och hur 
handdatorn ska låsa sig, och dessutom finns möjligheten att låsa olika 
resurser som till exempel skärmen, synkroniseringsmöjligheten och 
parallellporten. [38] 
 
Det finns också gott om mjukvara som tillåter andra alternativ än just 
lösenord. En alternativ variant till lösenord är att ange en PIN-kod i bilder 
istället för siffror. Företaget Pointsec som tillverkar just ett sådant säger 
att det kan vara lättare för användaren att minnas en kombination av 
bilder än siffror. Dessutom flyttas bilderna runt på skärmen mellan de 
olika inloggningstillfällena för att inte göra det möjligt att via 
fingeravtryck se vilka bilder som kombinerats. [30] Det finns också 
programvara som gör det möjligt att logga in genom att skriva sin 
namnunderskrift på skärmen, till exempel Sign-On från CIC, som ska 
underlätta för användaren genom att denne inte behöver komma ihåg 
någon speciell inloggningskod. [15]  
 
Sedan finns det också autenticeringsmetoder som inte bara kräver extra 
mjukvara utan även viss extra hårdvara. Ett exempel på det är 
programmet AccessRights som gör det möjligt att istället för lösenord 
bara sticka in ett minneskort med sin personliga nyckel på i handdatorn. 
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När kortet tas ur låses datorn. Det är fortfarande möjligt att se vad som 
står på skärmen men det går inte att ge några kommandon med knapparna 
eller skärmen. Det är också möjligt att spärra så att det inte heller går att 
komma åt data via synkronisering när handdatorn är låst. Det enda som 
går att göra när datorn är låst är att sticka in minneskortet eller stänga av 
handdatorn. [20] För bärbara datorer finns det flera tillverkare som 
erbjuder samma princip fast med hjälp av aktiva kort. [32, 33] Nackdelen 
med att autenticera sig med hjälp av kort är att det är lätt att glömma 
kortet i enheten eller att tappa bort det, och då är handdatorn helt 
oskyddad.  
 
Ett alternativ som tar hänsyn till detta problem är en amulett som 
utvecklas av forskare på Michigan-universitetet. De kallar den ZIA som 
står för zero-interaction authentication. Denna använder symmetrisk 
kryptering och fungerar som så att användaren har en sändare på sig, som 
innehåller en nyckel-krypteringsnyckel (Kk), inbyggd i en 
armbandsklocka eller liknande. Filerna på datorn är krypterade med en 
fil-krypteringsnyckel (Ke) som finns på datorn. Själva 
filkrypteringsnyckeln är dock krypterad med nyckel-krypteringsnyckeln 
när den är lagrad, så för att kunna dekryptera filerna krävs det först att 
filkrypteringsnyckeln dekrypteras med hjälp av nyckeln i amuletten, det 
vill säga användaren måste vara närvarande. Den dekrypterade 
filkrypteringsnyckeln lagras i cache-minnet för att arbetet ska gå så fort 
som möjligt. Så länge användaren är inom kontaktradien för systemet är 
han/hon inloggad och de filer som är aktiva är okrypterade. När systemet 
inte längre har kontakt med sändaren krypteras dessa igen och cache-
minnet raderas. [49, 53]  
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Zero-interaction authentication 

 
En stor grupp av alternativa autenticeringsmetoder använder 
fingeravtryck som identifiering. Ett exempel på det är företaget 
Biocentricsolutions som har tagit fram ett antal fingeravtrycksläsare för 
handdatorer där vissa av dem ansluter till handdatorns 
CompactFlashkortsläsare medan andra sitter på en särskild 
expansionsjacka som fästes på handdatorn. [12] En japansk forskare 
visade dock med ett experiment där han tillverkade fusk-fingrar i gelatin 
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att ungefär 80 % av de elva system han testade gick att lura. [54] Ändå 
var det just fingeravtryck som ansågs vara den bästa (säkraste) 
biometriska metoden av forskare år 2000 i jämförelse med exempelvis 
ögonscanning och signaturer. [10] Även andra tester visar att det är 
ganska lätt att lura många av dessa system. Problemet med biometriska 
metoder är att de måste ha en viss feltolerans. Sätts toleransen för lågt blir 
systemet förvisso säkrare, men det kan bli svårare att logga in även för 
den rätta användaren. Görs inställningarna åt andra hållet och har en hög 
feltolerans blir systemet förvisso lätt och användarvänligt att använda, 
men säkerheten blir lidande. [55] 

3.3.2 Kryptering 
Denna grupp av programvara är starkt sammankopplad med gruppen 
autenticering. Skillnaden ligger i vilket huvudsyftet är. I gruppen som jag 
valt att kalla autenticering är det själva inloggningen som är i fokus – 
användaren utnyttjar alternativa sätt att logga in än de som är ursprungligt 
givna i operativsystemet. I gruppen kryptering är det dock själva 
krypteringen av data som är det huvudsakliga ändamålet. Någon form av 
autenticering krävs även här innan kryptering eller dekryptering kan ske – 
antingen genom att ha en separat inloggning som aktiverar 
krypteringsnyckeln eller så är själva krypteringsnyckeln autenticeringen i 
sig. Kryptering kan användas som identifieringskontroll i sig själv också 
genom att mottagaren kan vara säker på vem avsändaren var eftersom 
informationen var krypterad med en nyckel som bara avsändaren har. De 
olika typerna av autenticering illustreras i Figur 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Jämförelse mellan olika typer av autenticering. 

 
Krypteringsalgoritmer kan delas upp i två kategorier utifrån de resultat de 
åstadkommer: Antingen kan en person med rätt nyckel och den 
krypterade texten få fram den ursprungliga texten igen, eller så är den 
krypterade texten irreversibel. När det gäller separata programvaror för 
kryptering på handdatorer så handlar det i regel mest om den första typen 
av krypteringsalgoritmer. Syftet med dessa är att ”gömma” texten för att 
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sedan kunna ta fram den igen vid lämpligt tillfälle, exempelvis genom att 
kryptera all data på ett minneskort. Den andra typen av kryptering 
används inte för att ”gömma” texten utan för att parterna ska vara säker 
på att ingen ändrat i den. Denna typ av kryptering används mest vid 
överföring av data och finns för det mesta inbyggt i programvara eller 
operativsystem som har hand om själva kommunikationen. Exempel på 
företag som lanserat krypteringsprogramvara för handdatorer är 
Trustdigital och Protect Data. Allt på handdatorn krypteras och håller 
därmed data hemlig även om komponenterna skulle tas ur och sättas in i 
en annan handdator.[43] Sedan finns det programvara som inte är ämnat 
direkt för användaren utan som är en byggkloss som andra programvaru-
leverantörer kan bygga vidare på och använda i sina egna program. Ett 
exempel på det är Security builder från Certicom som gör det möjligt att 
använda sig av en mängd olika algoritmer. [13] 
   
Krypteringsscheman som är enbart mjukvarubaserade är känsliga för 
virusattacker. Om både nyckeln och algoritmen finns lagrade i minnet på 
handdatorn är det möjligt för ett virus att hämta informationen och 
använda den utan att användaren märker något. För att komma undan 
detta är ett alternativ att bygga in denna information i hårdvaran till viss 
del för att på så sätt göra den otillgänglig för virus eller att helt enkelt inte 
lagra informationen på handdatorn längre än nödvändigt. [34]  
Annan kritik som ibland hörs mot krypteringsprogramvara är att kraven 
på lösenordet för att kunna logga in är så höga att användaren ibland inte 
hinner skriva in sitt lösenord innan tiden går ut. Den tidsperiod under 
vilken användaren ska hinna skriva in lösenordet är nämligen medvetet 
satt till att vara väldigt kort för att inte inkräktare ska ha tid på sig att testa 
sig fram till ett fungerande lösenord. Sist men inte minst finns det 
användare som är kritiska mot den alltför höga säkerheten i 
krypteringsprogram. Skulle lösenordet glömmas bort eller 
krypteringsnyckeln förstöras kan det finnas en mängd krypterad 
information som inte går att dekryptera. Det ligger dock i 
krypteringsprogrammens natur att vara säkra och användaren måste 
istället försäkra sig om att inte glömma bort väsentlig data, det vill säga 
lösenordet. [52] 

3.3.3 Anti-virusprogram  
Precis som vanliga persondatorer så kan handdatorer infekteras med 
virus, trojaner och andra otrevligheter. (Se Ordlistan) Möjligheten att 
ladda in och läsa olika typer av filer från fasta datorer och andra 
handdatorer gör att exempelvis virus kan ta sig in via infekterade filer. 
Om handdatorn dessutom är uppkopplad mot olika nätverk då och då har 
viruset god chans att sprida sig vidare inom exempelvis företagsnätverket. 
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På samma sätt kan viruset sprida sig vidare genom att handdatorn 
synkroniseras mot andra datorer. [42] Programvara som laddas hem från 
Internet kan innehålla trojaner som gör att programmet gör lite mer än 
användaren tänkt sig. 
 
En del operativsystem har inbyggda antivirusprogram, men annars finns 
det ett flertal programvaror specialgjorda för handdatorer. Exempel på det 
är företagen McAfee och Symantec som är stora leverantörer av 
antivirusprogram för persondatorer också. [23, 37] 

3.3.4 Andra program 
Utöver de program som platsar i de tre ovanstående grupperna finns det 
självklart en mängd andra programvaror som är säkerhetsrelaterade. En 
viktig grupp är de mjukvaror som sköter säkerhetskopieringen. Att 
informationen finns säkerhetskopierad när handdatorn är försvunnen 
hindrar förstås inte att en utomstående tar sig in och läser hemlig 
information, men den ser åtminstone till att användaren kan återskapa 
informationen och fortsätta sitt arbete. Utan en säkerhetskopia skulle inte 
ens detta vara möjligt.  
 
Det finns också programvara som låter användaren modifiera 
filtillgängligheten om han eller hon inte är nöjd med de alternativ som 
operativsystemet erbjuder. Ett exempel på detta är programmet Doc Safe 
som fungerar som en ”hemlig mapp” där du kan lägga in vilka filer du 
vill ska skyddas. Filerna får du tillgång till genom att skriva in ett 
numeriskt lösenord. [74]  
 
Säkerhetsmjukvara för handdatorer innehåller ofta någon slags 
raderingsfunktion som skyddar hemlig information från att hamna i orätta 
händer genom att helt enkelt radera den. För att användaren inte ska 
drabbas negativt av en radering krävs det att det finns tillfredsställande 
med backuper på innehållet i handdatorn så att användaren sedan kan 
återskapa innehållet igen. Ett exempel på programvara som erbjuder 
denna funktion är PDA Defense som ger användaren möjlighet att utlösa 
en ”bomb” vid flera olika typer av situationer, till exempel om 
användaren inte lyckats logga in på ett visst antal försök eller om 
handdatorn inte synkroniserats inom en viss tidsperiod. Den här bomben 
kan antingen radera all information i de interna databaserna, eller endast 
den information som användaren i förväg specificerat. [29] 
 
Sist men inte minst finns det en kategori program som är till för att mer 
eller mindre bryta säkerheten. Ett exempel på det är programmet No 
Security som ska vara till hjälp om du glömt bort ditt lösenord men ändå 
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vill få tag i den data som du som användare valt att skydda. [68] I 
operativsystem finns nämligen ofta möjligheten att radera lösenordet om 
användaren skulle ha glömt det, men då raderas också den information 
som användaren markerat som hemlig. Värt att notera är dock att 
handdatorn inte kan vara låst om programmet ska kunna köras. Det finns 
också andra program som kan dekryptera lösenordet som finns i de 
interna databaserna i handdatorn. Ett exempel på det är pCrack som 
baserar sig på säkerhetshålen i PalmOS som tidigare nämnts. [21] Denna 
typ av program kan såklart vara bra att ha för användare som råkat 
glömma bort sitt lösenord, men de kan självklart också utnyttjas av 
människor som vill få tillträde till andras information. [68] 
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4 Scenario & analys 
För att ge läsaren en bild av hur ett tänkt systemet kan se ut och hur det 
ska kunna användas presenteras nedan en modell av ett system och ett par 
olika scenarion i sjukhusmiljö där handdatorer används.  
 
Syftet med att intervjua olika personer anställda inom vården var att få en 
inblick i hur man hanterar journaler på olika ställen samt hur dessa 
personer med sina olika erfarenheter såg på möjligheten att även använda 
handdatorer inom vården. Jag ville också få hjälp att hitta situationer som 
vårdpersonalen möter i sin vardag som skulle kunna underlättas samt 
försvåras med handdatorer. Personerna som är intervjuade är utvalda 
genom att de på olika sätt är knutna till personer involverade i rapporten 
samt att de arbetar på olika ställen i landet. 

4.1 Modell av systemet 
Systemet som denna rapport bygger på kan modelleras enligt följande 
figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Modellen. 

 
På sjukhuset finns en eller flera centrala servrar med en journaldatabas 
som även kan delas med andra sjukhus. Journaldatabasen innehåller alla 
patientjournaler och på servern finns även andra uppgifter såsom 
förteckningar över anställda, deras behörigheter samt deras 
inloggningsinformation. En förteckning över vilka handdatorer som 
används inom sjukhusnätet och deras behörighet måste också finnas. Det 
är här systemansvarige ändrar om nätet ska utökas med fler handdatorer 
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eller om någon handdator ska tas ur drift eller behörigheterna ändras. 
Med hjälp av behörigheterna kan sjukhuset styra om handdatorerna ska 
vara knutna till endast en avdelning eller om det ska vara möjligt att 
kommunicera med flera avdelningars anslutningsstationer. Det är också 
en fördel om systemet byggs så att systemansvarige kan installera 
programvara på de anslutna handdatorerna från en central enhet. 
  
På varje avdelning/enhet finns en arbetsstation kopplad till 
sjukhusservern som har hand om kommunikationen mellan servern och 
handdatorerna på avdelningen. På arbetsstationen finns programvara för 
att komma åt patientjournaler precis som på andra arbetsstationer, och för 
att kunna använda dessa krävs det att personalen loggar in. Från denna 
anslutningsstation kan personalen ladda ner patientuppgifter för en eller 
flera patienter till sin handdator och det är också här som uppdateringar 
av patientjournaler laddas in och förs vidare till journalservern när 
läkaren väl är klar med patienten och har fyllt i mer data i journalen via 
handdatorn. 
 
Eftersom journalerna lagras elektroniskt kan flera olika personer ha en 
journal uppe och arbeta med samtidigt. Det är då viktigt att de ändringar 
som görs blir tillgängliga för alla läsare inom en rimlig tidsperiod. Om 
någon använder handdatorn för att beställa provtagningar och få 
provresultat är det ibland kritiskt att dessa resultat når fram till 
mottagaren så snabbt som möjligt. Samma sak gäller om anställda 
använder handdatorn för att konsultera varandra. Det finns olika 
alternativ för hur kommunikation och uppdateringar ska ske mellan 
handdator och anslutningsdatorn – antingen sätts handdatorn att vara 
passiv och anslutningsdatorn är den aktiva som skickar ut information så 
fort det finns någon sådan tillgänglig, eller så gör man tvärtom och låter 
anslutningsdatorn vara passiv och endast svara på förfrågningar från 
handdatorn. Finns det någon relevant information när handdatorn skickar 
en förfrågan så öppnar anslutningsdatorn en kommunikationskanal och 
skickar över informationen. Båda varianterna har sina för- och nackdelar. 
Om handdatorn sätts att vara den passiva så slösas inte onödig 
processorkraft på att ligga och skicka förfrågningar och dessutom kan 
användaren vara säker på att han får informationen så fort den finns 
tillgänglig. Nackdelen är dock att en uppdatering kan komma när som 
helst och kanske störa pågående arbete på något sätt.  
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Kommunikation mellan handdator och anslutningsenhet kan ske både 
genom dockningsenhet, kabel och över trådlöst nätverk, men vid 
uppdateringar på avstånd är det givietvis trådlös kommunikation som 
gäller. Figur 11 visar ett exempel på hur nätverkstopologin kan se ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Nätverkskommunikationen i modellen. 

 
När det gäller fördelningen av handdatorerna finns det många sätt att gå 
tillväga. Sjukhuset kan låta vårdpersonalen få varsin egen personlig 
handdator som bara han/hon använder eller så kan en mindre mängd 
handdatorer finnas på avdelningen som personalen delar gemensamt. Här 
kan det dock bli problem om det finns personal som jobbar på flera 
avdelningar samtidigt.  
 
Det är viktigt att det går att identifiera handdatorerna både fysiskt och 
elektroniskt för att kunna urskilja inkräktare och icke-godkända 
handdatorer i nätverket. I trådlösa nätverk behöver inte inkräktare få 
fysisk tillgång till datorerna, utan det räcker att de befinner sig i 
byggnaden inom räckhåll för nätverket med en trådlös enhet för att de ska 
kunna påbörja en attack.  

4.2 Respondenterna om modellen 
Här sammanställs några av de åsikter som respondenterna framfört 
angående modellen. 

4.2.1 Fördelar och nackdelar 
Principen med att använda handdatorer är främst till fördel för de som 
förflyttar sig mycket i sitt arbete och därmed inte har konstant tillgång till 
en stationär dator att läsa och göra anteckningar i journaler på. Är 
arbetsplatsen alltid på ett och samma ställe och det finns tillgång till en 
stationär dator där så finns det ingen anledning att gå över till den mindre 
handdatorn. 
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Flera av respondenterna tycker att en handdator skulle vara praktiskt i det 
förberedande arbetet med patienterna och vid planeringen av 
arbetsschema och behandlingar. I handdatorn kan exempelvis läkaren läsa 
på om en patient innan de träffas och lägga upp arbetet. Handdatorn kan 
också användas som ett verktyg i den centrala schemaläggningen av 
patienter och anställda och ger då de anställda möjlighet att kombinera 
arbetstider med den privata planeringen direkt i handdatorn under 
förutsättningen att de anställda använder egna privata handdatorer. 
 
Dessutom ger handdatorer i kombination med elektroniska journaler en 
ökad informationssäkerhet jämfört med de papperssystem som faktiskt 
existerar på flera platser idag. Journalerna är inte längre tillgängliga för 
alla som har möjlighet att komma in i personalrummet, anställda kan bara 
läsa information i journalen som de har behörighet att se och dessutom 
förs alla aktiviteter rörande en journal in i en loggbok så att det verkligen 
går att följa vilka som läst en journal och när. 
 
När det gäller nackdelarna så nämner flera av respondenterna att 
skärmens begränsade storlek gör det svårt att få en bra överblick över 
patienten. Läkare vill gärna ha plats att se flera typer av information 
samtidigt vilket kräver flera papper liggandes bredvid varandra eller en 
större skärm av pc-typ. Dessutom var det någon som påpekade att 
skärmen måste vara väldigt bra för att den ska vara lätt att arbeta med i 
många skiftande miljöer med olika typer av ljus. 
 
En generell nackdel med systemet är att de som är vana vid 
pappersjournaler helst vill bläddra igenom en massa papper för att få 
översikt över patientens status, och då kan det vara svårt att gå direkt till 
handdator där arbetet blir något annorlunda. Detta är dock något som de 
kommer att få vänja sig av med även om kliniken bara går över till att 
arbeta med elektroniska journaler på vanligt sätt, det vill säga genom att 
läsa elektroniska journaler på en arbetsstation. För de som redan använder 
elektroniska journaler på arbetsstationer blir inte språnget så stort.  

4.2.2 Önskvärda funktioner 
Att komma med förslag på funktioner som man tror skulle vara bra i ett 
system kan vara ganska svårt utan att ha fått använda systemet och låta 
idéerna växa fram ur situationer då man inser vad som skulle varit bra att 
ha. De begränsade erfarenheter som finns med handdatorer och journaler 
säger dock att en funktion som är väldigt önskvärd är att kunna skriva i 
journalen och skicka tillbaka den igen till servern, inte bara kunna läsa. 
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Dessutom verkar det finnas ett stort område inom sjukvården som många 
ondgör sig över och verkar fungera dålig, nämligen blanketter. Det finns 
många typer av blanketter som sjukvårdspersonal måste fylla i jämt och 
ständigt och mycket tid går åt till att springa runt och leta upp rätt 
blanketter samt skaffa nya blanketter när de har tagit slut. Detta borde 
vara ett område där handdatorn skulle kunna hjälpa till. I en del 
journalsystem finns det möjlighet att skriva ut recept på mediciner direkt 
på datorn och dessa kan sedan skrivas ut eller skickas elektroniskt till 
apotek. Samma sak borde vara möjligt att implementera på handdatorn 
vilket dessutom gör det möjligt för läkare att skriva ut recept även när de 
inte befinner sig på sitt rum. Exempel kan vara under jourtid i hemmet 
och motsvarande. Även andra blanketter borde kunna behandlas enligt 
samma princip, till exempel sjukskrivningar och remisser. När det gäller 
handdatorer så kan det upplevas som bökigt att skriva längre texter om 
man inte fått in tekniken. Detta gör att alla blanketter lämpligen utformas 
så att det är möjligt att välja alternativ på listor och kryssa i rutor i största 
möjliga mån för att undvika att skriva onödigt mycket text. Dessutom blir 
blanketterna då också enhetligare.  
 
Sist men inte minst skulle handdatorn också kunna fungera som ett 
kommunikationsmedel genom att göra det möjligt att skicka meddelanden 
mellan användarna. 

4.2.3 Situationer där systemet fungerar bra respektive dåligt 
Som tidigare nämnts utnyttjas handdatorns fördelar bäst i situationer då 
vårdpersonalen rör sig mycket och samtidigt behöver tillgång till 
patienters journalinformation. Ett exempel på det är inom akutsjukvården 
där personalen måste vara flexibel och rör sig mellan många olika 
patienter. Samma sak gäller då sjukhuspersonal går ronden bland de 
inlagda patienterna. Situationer då personalen hellre använder 
journalsystemet på en vanlig persondator är exempelvis vårdcentraler där 
patienterna kommer till läkarens rum och han/hon skriver in anteckningar 
direkt i journalen på sin stationära dator. 
 
Samma sak gäller naturligtvis för sjuksköterskorna, och de rör sig i 
många fall ännu mer bland en massa patienter vilket gör att de i många 
fall kan vara hjälpta av en handdator. 
 
Respondenterna hade inga speciella åsikter om datorsäkerhet eller 
exempel på situationer där säkerheten skulle behöva vara extra hög. 
Överhuvudtaget verkar säkerhets- och integritetstänkandet inte vara 
riktigt förankrat i alla delar av sjukvårdspersonalen. Man utför de rutiner 
man är tvingad att ha, inget mer. Detta är troligtvis en del i konflikten 
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mellan säkerhet och användbarhet. Sjukvårdspersonalen vill givetvis 
utföra sitt arbete på ett så smidigt och bra sätt som möjligt.  

4.3 Scenarion 
Dessa två scenarion är ifrån två helt olika miljöer för att illustrera vitt 
skiljda tillämpningsområden, möjligheter och problem. Scenariona är 
fiktiva och konstruerade av författaren med hjälp av respondenternas 
intervjuunderlag. Principen för scenariona är att läsaren ska få se hur en 
och samma läkare arbetar och kan utnyttja tekniken under en dag. 

4.3.1 Scenario 1 
På en av avdelningarna på medicinkliniken börjar dagen som vanligt med 
sitt-rond, det vill säga nattpersonalen rapporterar vad som hänt under 
natten och dagens vårdschema läggs upp. Ändringar av ordinationer och 
beställningar av nya prover antecknas i patienternas journaler allt 
eftersom via de ansvariga sköterskorna. Personalen sitter i 
personalrummet och använder bärbara datorer för att snabbt ha tillgång 
till alla journalerna för de inlagda på avdelningen. 
 
När detta är klart hämtar läkaren sin handdator och laddar in de 
nödvändiga uppgifterna om patienterna som finns på avdelningen för 
tillfället. När han sedan går ronden kan han komplettera och ändra i 
respektive patients journal om det skulle behövas utifrån eventuella nya 
uppgifter som kan komma fram. Efter ronden laddas journalerna med 
ändringar in i journalsystemet igen.  
 
Efter att alla patienter besökts går läkaren in på sitt arbetsrum och går 
igenom journalerna för de patienter som behöver utredas. Journalerna 
läses på persondatorn så att det går att ha många dokument framme 
samtidigt för att få en bra överblick.  
 
Det är dags att träffa patienterna igen och läkaren använder sin handdator 
till att fylla i diverse blanketter om remisser och sjukskrivningar. 
Patienter som behöver recept får dem utskrivna direkt av läkaren som via 
handdatorn skriver och skickar iväg receptet elektroniskt direkt till 
apoteket. 
   
Under enskilda samtal med patienterna kan läkaren visa enstaka 
röntgenbilder och diagram direkt i handdatorn. Givetvis kan han också 
göra kompletterande anteckningar i journalen. När arbetsdagen är slut tar 
läkaren en handdator och laddar in information om de patienter han ska 
träffa i morgon så att han kan läsa in sig och förbereda sig. På bussen hem 
råkar han dock glömma handdatorn på sätet och upptäcker det för sent.  
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4.3.2 Scenario 2 
På akutmottagningen får man beskedet att en skadad kommer in med 
ambulans. Läkaren som får i uppdrag att ta hand om patienten kan på sin 
handdator läsa informationen som ambulanspersonalen fört in om 
patienten och hans tillstånd. Han kan också förbereda sig genom att ladda 
in patientens journal om den finns tillgänglig. 
 
När läkaren undersökt patienten skriver han in en åtgärdslista i 
handdatorn som styr vad som behöver göras – röntgen, provtagningar 
med mera. Läkarens nästa patient har en lindrigare skada och efter en 
undersökning skriver läkaren ut ett recept och en sjukskrivning direkt i 
handdatorn. Han gör även en remiss till en sjukgymnast direkt via 
handdatorn.Under tiden sitter en yngre släkting till en patient i 
väntrummen och leker med sin handdator. Han försöker koppla upp sig 
mot det trådlösa nätverket på sjukhuset för skojs skull. 
 
Samtidigt som läkaren pratar med en annan lägger han ifrån sig sin 
handdator. En anhörig ”lånar” handdatorn för att se vad det står i 
journalen om hans släkting. När läkarens arbetspass är slut laddar han ur 
all patient-information ur sin handdator och passar på att ladda in sitt nya 
arbetsschema inför de kommande veckorna i handdatorn. På tåget hem 
läser han ett par fackartiklar i handdatorn.  

4.4 Analys av behov och hotbilder 

4.4.1 Analys av scenario 1 
Situation 1 Läkaren hämtar sin handdator och laddar in de 

nödvändiga patientuppgifterna inför ronden.  
Här finns det en risk att det blir ett fel i överföringen så att 
informationen som laddas in antingen är förvanskad eller 
aldrig kommer fram. Det finns också en möjlighet att 
någon avlyssnar överföringen och på så sätt får tillgång 
till den information som laddas ner. Här är det dessutom 
viktigt att kontrollera läkarens identitet så att det inte är en 
obehörig som försöker ladda ner uppgifterna. 

Situation 2 Läkaren går ronden och kompletterar och ändrar 
uppgifterna i journalen. 
Om batteriet till handdatorn tar slut eller handdatorn av 
andra anledningar slutar fungera så måste de ändringar 
som ännu inte laddats upp till journalservern finnas 
sparade i handdatorn tills detta kan ske. De får inte 
försvinna eller förvanskas. Dessutom måste det finnas 
möjlighet att spärra journaluppgifter så att inte läkaren kan 
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ändra uppgifter som han ej har behörighet att ändra. 
Situation 3 Läkaren laddar tillbaka journalerna med gjorda 

ändringar. 
Hoten är desamma som i situation 1 med tillägget att 
enheten som läkaren synkroniserar mot verkligen måste 
vara en godkänd anslutningsenhet. Om läkaren försöker 
synkronisera mot en persondator som inte har något 
säkerhetsskydd kan informationen bli tillgänglig för 
obehöriga. 

Situation 4 Läkaren fyller i blanketter och recept och skickar iväg 
receptet till apoteket elektroniskt. 
Även här finns risken att det blir fel i överföringen så att 
data förloras eller blir förvanskad. Eftersom informationen 
dessutom ska till en extern mottagare är risken lite större 
att överföringen kan vara avlyssnad. För att förhindra att 
obehöriga skickar falska blanketter och recept krävs även 
här ordentlig autenticering.  

Situation 5 Läkaren visar bilder på handdatorn för patienten. 
Inget säkerhetshot, men det ställer krav på att skärmen ska 
vara av god kvalitet och att bra bildhanteringsverktyg 
finns. 

Situation 6 Läkaren laddar ner patientinfo inför morgondagen. 
Samma som i situation 1. 

Situation 7 Läkaren glömmer handdatorn på bussen. 
Risken för att någon obehörig försöker starta handdatorn 
är här stor. Om inte det skulle fungera finns även risken 
att denne plockar isär handdatorn och försöker använda 
delarna i en annan handdator för att på så sätt få tillgång 
till informationen i handdatorn. 
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4.4.2 Analys av scenario 2 
Situation 1 Läkaren läser informationen som kommer från 

ambulansen. 
Om överföringen inte fungerat bra kan detta resultera i att 
informationen överhuvudtaget aldrig kommer fram till 
sjukhuset eller att den är förvanskad. Skulle informationen 
vara förvanskad på ett sådant sätt att det inte är uppenbart 
fel finns det risk för att sjukhuset får fel information vilket 
i slutändan kan leda till felbehandling. Det är även viktigt 
att ambulansen vid överföringen har mekanismer som 
säkerställer att det verkligen är rätt mottagare som får 
informationen. Dessutom finns det även här en risk för 
avlyssning.  

Situation 2 Läkaren laddar in patientens journal till handdatorn. 
Samma som i scenario 1, situation 1. 

Situation 3 Läkaren skriver en åtgärdslista. 
Risken är här att de som är tänkta att utföra åtgärderna 
aldrig får meddelandet. Kanske kommer informationen 
aldrig fram eller så uppmärksammas den aldrig eftersom 
handdatorn inte är påslagen eller jobbar med annat. 
Informationen om åtgärden får naturligtvis inte heller 
förvanskas under överföringen och risken att överföringen 
avlyssnas finns även här. Sist men inte minns måste det 
finnas spärrar som hindrar en anställd från att skriva 
åtgärdslistor och dela ut arbetsuppgifter som de inte har 
behörighet att göra. 

Situation 4 Läkaren skriver ut recept, en sjukskrivning och en remiss.
Samma som i scenario 1, situation 4. 

Situation 5 En ung man försöker koppla upp sig mot nätverket med 
sin privata handdator. 
Om han skulle lyckas att få tillträde till nätverket och 
dessutom lyckas att få tillgång till den information som 
finns där så skulle det inte vara bra. Det måste krävas 
ordentlig identifikationskontroll för att komma åt 
nätverket och dessutom borde en kontroll av handdator-id 
också ske. 

Situation 6 Läkaren lägger ifrån sig handdatorn. 
Här finns risken att handdatorn stjäls eller ”lånas” och att 
utomstående försöker komma åt med hjälp av denna. 

Situation 7 En anhörig ”lånar” handdatorn för att läsa i en journal. 
Här finns egentligen två risker. Den första risken är att 
den obehöriga personen läser informationen som finns 
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lagrad på handdatorn och den andra risken är att personen 
försöker ladda ner ny information och då får tillgång till 
den också. Det första kräver dock att läkaren fortfarande 
är inloggad eller att det inte alls behövs någon inloggning 
så att det är fritt fram. För att kunna ladda ner mer info 
krävs att det inte finns någon ny identitetskontroll för 
nedladdning. 

Situation 8 Läkaren laddar ur patient-informationen. 
Samma som scenario 1, situation 3. 

Situation 9 Läkaren laddar in sitt nya schema i handdatorn. 
Samma som scenario 1, situation 1. 

Situation 10 Läkaren läser artiklar på tåget. 
Denna situation innebär ingen egentlig säkerhetsrisk 
förutom om någon rånar honom på handdatorn. Skulle han 
däremot läst patient-information på tåget skulle risken 
varit stor att någon läst över axeln och på så sätt fått 
tillgång till informationen.  

 

4.4.3 Grupper av hot 
 
Fysiska hot 
De fysiska hot som framkommit i scenariona är att en obehörig person 
försöker starta eller plocka isär en handdator för att få tillgång till 
informationen och att den stjäls eller ”lånas”. Dessa hot kan åtminstone 
till viss del lösas med kryptering av informationen och ett 
inloggningstvång när handdatorn startas. Att handdatorer är så små och 
lätta är såklart det som lockar sjukvården att använda dem, men det bidrar 
också till att de lätt kan komma bort och stjälas utan att det märks vilket 
kräver någon sorts stöldlarm och att handdatorn låser sig med jämna 
mellanrum så att användaren tvingas logga in igen för att bevisa att det 
fortfarande är samma användare. 
  
Om en eller flera handdatorer inte kan användas av någon anledning så 
måste journalsystemet vara uppbyggt så att personalen ändå kan utföra 
sitt arbete och få tillgång till den information som finns i 
journaldatabasen via andra kanaler. Även de inre delarna i systemet, 
servrar och databaser, måste skyddas och ha säkerhetsmekanismer som 
gör att systemet snabbt kan återhämta sig om ett tekniskt fel skulle 
uppstå.  
 
Precis som alla datorsystem finns det även i journalsystemet en risk för 
brand, stöld med mera och då är det viktigt att systemet blir tillgängligt 
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för användning så fort som möjligt igen så att personalen kan utföra sitt 
arbete på ett bra sätt. Servrar och databaser är centrala delar i det här 
systemet, både funktionsmässigt och säkerhetsmässigt, och det är viktigt 
att även skydda dem mot informationskorruption som kan orsakas av till 
exempel virus. Skulle ett virus eller en trojan ta sig igenom 
säkerhetsspärrarna och förstöra information som finns i journaldatasen 
kan detta bli mycket otrevligt om det inte finns tillfredsställande backup. 
 
Kommunikationsrelaterade hot 
Möjligheten att med sin handdator kunna kommunicera och överföra 
information till andra enheter är en av de stora fördelarna med 
handdatorer, men även en stor säkerhetsrisk som måste begränsas. I 
scenariona har vi sett kommunikationsrelaterade hot i form av att 
information bland annat kan försvinna eller förvanskas under 
överföringen. Det finns även en teoretisk risk för att överföringar 
avlyssnas även om den i praktiken kanske inte är så stor. Både 
förvanskning och avlyssning kan egentligen avhjälpas med kryptering. 
Förvanskning på det sättet att man med checksummor kan se att något 
ändrats och avlyssning på det sätt att avlyssnaren inte förstår den 
information som överförs. När det gäller helt försvunna meddelanden är 
detta något som själva transportprotokollet får hålla reda på. Om det 
skulle uppstå fel i överföringen eller i den ena kommunikationspartnern 
så måste det finnas backup-funktioner som sparar den information som 
aldrig blev korrekt överförd så att det går att göra ett nytt försök vid 
senare tillfälle.  
 
På samma sätt är det viktigt att även trafiken mellan den centrala servern 
och de fasta datorerna på avdelningarna är säkra och skyddade mot 
angrepp. Om en inkräktare lyckas ta sig in på nätverket och försöker 
ladda ner information därifrån så måste det finnas spärrar som omöjliggör 
att denne kommer åt informationen eller kan orsaka skada. Till exempel 
kan inställningar göras så att endast en viss applikation har behörighet att 
hämta och skriva information i journaldatabasen. För att en inkräktare då 
ska kunna komma åt informationen måste han göra det via den behöriga 
applikationen och på något sätt manipulera denna. För att förhindra att 
inkräktare överhuvudtaget tar sig in på nätverket krävs naturligtvis en 
identitentskontroll där inkräktaren får försöka logga in. 
 
När det gäller kommunikationsparterna så är det viktigt att kontroller 
genomförs så att avsändaren verkligen är en godkänd användare och att 
mottagaren verkligen är den rätta mottagaren så att inte informationen 
skickas till fel person. Om den ena parten är en anslutningsenhet gäller 
det att även kontrollera att detta är en godkänd anslutningsenhet. Varje 
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enhet måste göra upp regler för vad som ska vara tillåtet och hur arbetet 
ska fungera inom respektive enhet. Kanske vill kliniken spärra 
handdatorerna för utbyte av information förutom mot vissa särskilt 
utvalda datorer för att hindra att sekretesskyddad information sprids till 
utomstående? Ett alternativ skulle kunna vara att en läkare bara kan 
utbyta information med sin persondator på kontoret samt den centrala 
anslutningsdatorn på avdelningen. Om sjukhuset även tillåter 
synkronisering med exempelvis läkarens hemdator så krävs det att även 
denna har ett bra skydd mot utomstående. Annars blir hemdatorn ett 
enkelt sätt att inhämta information. Av samma anledning vill sjukhuset 
kanske ta bort möjligheten att utbyta information direkt mellan två 
handdatorer. Om en användare skickar över hemlig information till en 
handdator som har mindre skydd än den egna så är det lättare för 
utomstående att komma åt informationen. I de elektroniska journalerna är 
dessutom kraven höga på att allt som händer med en journal ska föras upp 
i en logg-bok, och om patient-informationen då skickas till andra läsare 
utan att passera journalsystemet kommer inte detta att kunna registreras i 
loggboken.  
 
Användningsrelaterade hot 
I vissa situationer kan användandet av handdatorer kanske vara negativt 
för arbetet och rent av vara en risk för patientsäkerheten. I scenariona 
finns flera situationer då säkerhetsmekanismerna kan störa arbetet. Ett 
enkelt exempel på det är en vanlig identitetskontroll. Om det krävs 
lösenord för att starta en handdator och ytterligare ett för att kunna ladda 
ner patientuppgifter så kan det ta en stund för användaren att slå in dessa 
lösenord, tid som i kritiska ögonblick bättre används till annat. I 
situationerna där läkaren skriver en åtgärdslista respektive går ronden och 
gör kompletteringar i journalen så kan spärrar i dessa se till att inte 
obehörig personal gör saker de inte får, men samtidigt finns det 
säkerligen situationer då man gör undantag och då är spärrarna hinder i 
arbetet.  
 
En situation i scenario 2 där personalen litar på tekniken är då läkaren 
skriver och skickar iväg en åtgärdslista. Om inte alla mottagare av 
åtgärdslistan får informationen i tid eller helt enkelt inte ser den kan stora 
problem i arbetet uppstå. Samma princip gäller om en läkare eller 
sköterska laddat ner delar av en journal och missat att ladda ner en viktig 
bit där väsentlig information finns eller att den viktiga informationen helt 
enkelt inte får plats på skärmen utan står under en annan flik som läkaren 
eller sköterskan sedan missar under tidspress. Detta exempel är dock inte 
något som är unikt för handdatorer utan samma situation kan hända även 
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om läkaren har en pappersjournal och helt enkelt missar ett viktigt 
papper. Däremot blir risken för att en oupptäckt miss ska göras större. 
 
När det gäller tidskritiska situationer är det inte helt orimligt att tro att de 
inbyggda säkerhetsmekanismerna i systemet ibland kan kännas som att de 
ställer till mer besvär än de gör nytta. Att behöva logga in och identifiera 
sig kan i en pressad situation som sagt ta tid som bättre borde använts till 
annat. Om informationen personalen laddar ner är krypterad och 
dekrypteringsmekanismen som används tar lite tid på sig så kan även 
detta vara ett onödigt tidshinder i arbetet.   
 
Lösningen på dessa saker är att helt enkelt använda så 
situationsanpassade metoder som möjligt för exempelvis inloggning. Det 
är givetvis också bra om alla moment går så snabbt som möjligt. För att 
förhindra att meddelanden aldrig kommer till mottagarens kännedom är 
det bra om denna typ av tjänster går via en central sambandscentral som 
kan hålla reda på om meddelanden inte lästs inom en viss tidsperiod och 
kan då kontakta andra mottagare eller kontakta ursprungsmottagaren på 
annat sätt alternativt kontakta avsändaren. 
 
Integritetsrelaterade hot 
Patienternas integritet kan hotas på flera sätt genom att obehöriga får tag i 
och läser alternativt manipulerar informationen i journalerna. I scenariona 
ser vi att journalinformationen egentligen är tillgänglig via två källor; 
antingen direkt via journalservern om inkräktaren lyckas ta sig in på 
nätverket som i scenario 2 eller från en yttre källa, det vill säga antingen 
en handdator eller en stationär dator. Den källa som är viktigast är såklart 
journalservern eftersom den som får tillträde dit har tillgång till all 
information som finns där. Om en obehörig får tag på en handdator eller 
stationär dator som i scenario 2 och denna inte är uppkopplad är 
tillgången på information åtminstone begränsad till den information som 
redan finns inladdad såvida personen inte ger sig på att använda datorn 
för att försöka ladda ner ytterligare information.  
 
Det som måste skyddas på de yttre enheterna är alltså två olika saker – 
dels själva informationen som redan är nerladdad till datorn, dels 
möjligheten att koppla upp sig och ladda ner ny information. 
Grundläggande skydd mot detta är att kryptera informationen när den 
lagras, både på journalservern och i handdatorn, och kräva inloggning 
både för att öppna en yttre enhet samt koppla upp sig mot nätverket. För 
att undvika att någon får tillgång till patient-information när han ”lånar” 
en handdator där någon redan är inloggad så är det bra om handdatorn 
låser sig och kräver ny inloggning med jämna mellanrum. Att försöka 
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koppla upp sig till nätverket och gå vidare därifrån går givetvis att 
försöka även från andra enheter än de som egentligen hör hemma i 
nätverket vilket kräver att säkerhetsmekanismen inte bara ska kräva ett 
giltigt användarnamn och lösenord utan också att hårdvaran identifieras 
som en godkänd enhet.  
 
När det gäller journalservern så måste det finnas säkerhetsmekanismer 
som gör det praktiskt taget omöjligt att ta sig in och läsa information utan 
att gå via de rätta kanalerna, exempelvis journalsystemet. Då hindras 
annan programvara från att hämta hemlig information och sedan skicka 
vidare. Servern bör inte heller vara inkopplad på ett nätverk som är 
anslutet till Internet för att undvika onödiga risker och intrångsförsök. 
 
Ett annat problem som kan ses som ett hot mot patienternas integritet är 
huruvida sjukhuset ska tillåta att de anställda använder egna handdatorer i 
tjänsten, eller om man begränsar systemet till ett antal handdatorer som 
sjukhuset står för och är ansvariga för, och som personalen sedan får dela 
på efter bästa förmåga. Problemet med det första alternativet är att privat 
information då blandas med sekretesskyddad information och att denna 
då förs ut ur den skyddade sjukhusmiljön när arbetsdagen är slut. När 
handdatorn sedan synkas med pc:n hemma så kan denna information 
överföras till hemdatorn. Detta går givetvis att lösa genom att personalen 
alltid tankar ur all arbetsrelaterad information när de går hem för dagen 
alternativt genom att även hem-datorn har ett högt säkerhetsskydd som 
gör det svårt för utomstående att komma åt sekretesskyddad information 
eller att synkroniseringen helt enkelt endast sker på privat information. 
Att ladda ur informationen kan dock inskränka arbetet eftersom 
användaren då inte kan använda patient-informationen till att förbereda 
sig inför kommande dag. Istället kan systemansvarige spärra handdatorns 
möjlighet att synka med andra datorer än sjukhuset vilket dock kan vara 
frustrerande för användaren när han vill använda handdatorn till privata 
saker.   
 
Givetvis hade det också varit ett hot mot patienternas integritet om 
läkaren i scenario 2 skulle läst patient-information på tåget och 
medpassagerare då fått möjlighet att läsa över axeln. 
 
Behörighetsrelaterade hot 
Sist men inte minst finns det en liten grupp hot som handlar om 
behörighet. I scenariona ser vi ett par situationer där användarens 
behörighet borde avspegla vad han/hon får lov att göra. Exempel på detta 
är att skicka ut en åtgärdslista och ändra information i patientjournaler. 
Vilka arbetsuppgifter en användare har, och därmed vilken behörighet 
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han/hon har bör också styra vilken information han/hon har möjlighet att 
se och ladda ner ur en patientjournal. För att det ska vara möjligt att 
kontrollera användarens behörighet krävs naturligtvis en 
identifieringsprocess i dessa situationer. Som nämnts i avsnittet om 
fysiskt skydd i 2.1 är det också viktigt att hela informationskedjan 
kontrollerar behörighet eller inte är fysiskt tillgänglig för personal utan 
rätt behörighet. Om informationen passerar ställen där ingen kontroll 
finns är den totala säkerheten bruten. 
 
Om inte bra och snabba rutiner finns för hur man ska gå tillväga när man 
drar in behörigheten hos en person, kan detta skapa situationer där de nya 
mer begränsade behörigheterna inte får verkan tillräckligt snabbt, och 
därmed tillåter personen att med sin gamla behörighet utföra numera 
otillåtna åtgärder. Problemet med långsamma rutiner kan naturligtvis 
även drabba personal som fått utökad behörighet genom att systemet inte 
tar till sig de nya behörigheterna tillräckligt snabbt och därmed kan vara 
ett hinder i arbetet.  
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5 En lämplig säkerhetslösning 
Den säkerhetslösning som är aktuell för det här systemet måste inte bara 
kunna stå emot alla de hot som finns mot systemet, utan måste också 
fungera på ett enkelt och bra sätt för att inte användarna ska bli störda av 
säkerheten och istället börja motarbeta säkerheten för att bättre kunna 
utföra sitt arbete. 
 
I sjukhusets intresse ligger också att direkt upprätta en gemensam 
säkerhetsplattform för de handdatorer som ska användas i vårdarbetet. 
Om ingen gemensam plattform finns så lämnas ansvaret över på 
användarna att leta upp och införskaffa den säkerhetsprogramvara som 
han finner lämplig och detta kan ge en väldigt varierande flora av olika 
lösningar och som resultat av detta, olika säkerhetsnivåer. Liknande 
projekt där handdatorer införts på arbetsplatsen har visat att företaget trots 
denna extra investering i plattform och support får ett system som i 
slutändan blir både billigare, säkrare och bättre. [8]  

5.1 Analys av operativsystemen 
När man jämför operativsystemen PalmOS och Pocket PC är det ett par 
saker som generellt skiljer de två åt. Operativsystemen från PalmSource 
kräver ofta varken mycket minne eller processorkraft och detsamma 
gäller för den programvara som körs på systemen. Microsofts system 
däremot kräver ofta mycket minne och mycket snabbare processor för att 
köra ett motsvarande program på sitt operativsystem. Handdatorer med 
PalmOS har generellt sett också varit billigare i handeln och dessutom 
mindre än de handdatorer som kör Pocket PC, men samtidigt har Palm 
fått kritik för att handdatorerna bara fungerar riktigt bra när användaren 
kör de program som inkluderas i operativsystemet, det vill säga 
almanack-funktioner och program för att göra anteckningar. Pocket PC 
har mer varit en allround-handdator där man redan i operativsystemet till 
exempel gjort det möjligt att visa bilder och spela upp ljud utöver de 
vanliga grundfunktionerna. Kapacitetstester som gjordes 1999 resulterade 
i att handdatorn med PalmOS tog väldigt lång tid på sig att utföra arbetet 
och låste sig dessutom under tiden som arbetet pågick. [3] 
 
Detta är givetvis något som tillverkarna jobbat på att förbättra och idag är 
skillnaderna mindre mellan de båda operativsystemen. Båda systemen har 
bättre skärmar, bättre processorer samt möjlighet att kommunicera och 
köra multimedia. 
 



Är handdatorer säkra nog för hälso- och sjukvården? 

  5.2 Analys av hårdvarubehovet  52

När det gäller säkerheten i operativsystemen så har både PalmOS och 
Pocket PC i sina nyaste versioner satsat på ökad säkerhet med 
krypteringsmöjligheter och fler valmöjligheter för användaren angående 
autenticering och låsningsmöjligheter. I PalmOS version 6 som beräknas 
släppas under år 2003 säger förhandsinformationen att man satsat 
ytterligare på säkerheten och kommer att göra det möjligt för användaren 
att koppla till hårdvara för biometrisk autenticering. Dessutom har man 
förberett för att ha flera användare på samma handdator med olika 
rättigheter vilket skulle underlätta för företag som vill ha en gemensam 
uppsättning handdatorer för en större grupp användare. 

5.2 Analys av hårdvarubehovet 
Med hjälp av scenariona i avsnitt 4.3 och de hotbilder som var kopplade 
till dessa i 4.4 går det att se ett par hårdvarubehov som bör uppfyllas för 
att systemet ska fungera på ett bra och säkert sätt. De främsta behoven 
gäller autenticering och externa minnesplatser.  
 
När det gäller autenticeringen så passar inte enbart lösenord speciellt bra i 
den här miljön. Enkla och korta lösenord är för lätta att gissa för att vara 
säkra och mer komplicerade lösenord tar för mycket tid att knappa in och 
stör det övriga arbetet för mycket för att vara en smidig lösning. Istället 
passar hårdvaruidentifiering bättre, eventuellt i kombination med ett 
lösenord i vissa situationer. De metoder som passar bäst är de som 
utnyttjar samma princip som ZIA, det vill säga att du kan identifiera dig 
med något som du har men inte behöver ta fram eller plocka med 
överhuvudtaget. Risken minskar då att identifikatorn tappas bort eller 
glöms någonstans och den drar heller ingen uppmärksamhet till sig. 
Dessutom är det då möjligt att ha annat i händerna istället för att till 
exempel behöva stoppa ner ett minneskort i handdatorn eller slå in ett 
lösenord och därmed tvingas släppa det man håller på med. Även 
identifiering med minneskort är dock ett bra alternativ om personalen är 
noggrann med att ta ur kortet när de lämnar handdatorn ifrån sig. Båda 
metoderna går att kombinera med lösenord. Ett alternativ kan vara att det 
krävs både hårdvaruidentifikator och lösenord för att ladda ner en journal 
men bara hårdvaruidentifikator för att öppna en låst handdator.  
 
Ett annat alternativ är att använda fingeravtryck eller andra biometriska 
metoder som identifiering för att helt komma ifrån att användaren 
behöver ha något med sig. Nu finns det företag som planerar att lansera 
handdatorer med inbyggda fingeravtrycksläsare och som tidigare nämnts 
så kommer möjligheten att ansluta externa biometriska enheter att finnas i 
framtida PalmOS, och redan nu finns hårdvara som gör det möjligt att 
använda fingeravtryck med operativsystemet Pocket PC. [51] Som 
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tidigare nämnts har en del tidigare tester visat att säkerheten inte alltid är 
så bra i de kommersiella biometriska produkterna och detta har skapar en 
tveksamhet till metoderna. Många experter menar att dagens 
kommersiella produkter mer eller mindre kan ses som leksaker och inte 
lämpar sig att använda ”på riktigt” i säkerhetskritiska sammanhang. 
 
För att förhindra stöld och att obehöriga ”lånar” obevakade handdatorer 
så skulle man kunna tänka sig att man kombinerar ett larm med en 
inloggningsmekanism. Om alla användare har en identifikator fast på sig, 
exempelvis i bältet, som handdatorn kan anslutas till via en kabel så är 
användaren inloggad så länge som handdatorn är ansluten. Om 
handdatorn kan fästas i denna identifikator i bältet, och dessutom sitter 
fast i en kabel är det inte naturligt att lägga ifrån sig handdatorn och 
glömma den någonstans. Om handdatorn kopplas ur är användaren inte 
längre inloggad och dessutom är larmet aktiverat och sätter igång om 
handdatorn passerar avdelningsgränsen eller var man nu valt att placera 
larmkontrollen.   
 
Som tidigare nämnts kan externa kortplatser vara båda bra och dåligt i 
företagssammanhang. De är givetvis bra vid tillfällen då man behöver 
extra mycket minne eller andra tillbehör som kan anslutas till sådana 
kortplatser, men de kan utnyttjas av utomstående om de inte skyddas på 
ett tillfredsställande sätt. Om ledningen bestämmer att kortplatsen ska 
användas, antingen som extra minnesutrymme eller för andra funktioner, 
så ska ett skydd finnas även för information på som lagras på det externa 
kortet. Om modellen av handdatorer som ska användas har extra 
kortplatser som inte kommer att användas så måste dessa låsas. 
 
När det gäller annan hårdvara så finns det behov av en bra skärm och 
möjligheter att göra backup på handdatorns innehåll. När det gäller 
tangentbord ska inte det behövas eftersom längre texter ändå inte är 
tänkta att skrivas på handdatorerna. 

5.3 Analys av mjukvarubehovet 
Utifrån de presenterade scenariona och hoten i dessa drar vi slutsatsen att 
den säkerhetsmjukvara som behövs i princip ska täcka upp följande 
behov: Styrd synkronisering, virusskydd, kryptering och autenticering, 
eftersom dessa funktioner inte alltid finns i hårdvaran eller 
operativsystemet. Det finns en mängd säkerhetsprogramvara som 
erbjuder dessa funktioner, antingen i separata program eller 
sammanslagna i ett enda paket. Programmen är ibland enbart kompatibla 
med vissa operativsystem vilket gör att utbudet begränsas. 
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När det gäller Pocket PC så finns det programvarutillverkare som 
samarbetar med Microsoft och producerar speciella 
”säkerhetsutökningar” av operativsystemet, till exempel Compaq. [16] 
Denna programvara erbjuder minnesradering vid potentiella 
intrångsförsök, säker synkronisering och lösenordshantering. Den saknar 
däremot helt kryptering och virus-skydd vilket gör att ytterligare 
programvara krävs för att täcka dessa behov. När det gäller anti-virus-
programvara så fungerar McAfees produkt både på Pocket PC och 
PalmOS. [23] Bra kryptering går istället att få med hjälp av programvara 
som PointSec [30] och PDA Secure [39]. När det gäller kryptering och 
minnesradering kan man tycka att det ena gör att det andra inte behövs, 
men så är det inte alltid. Även om all hemlig information raderas vid 
intrångsförsök så kommer användaren förmodligen att vilja kryptera data 
som ska skickas till andra enheter över osäkra nätverk. Om man krypterar 
all sin hemliga information så behöver man inte använda minnesradering 
för att hindra utomstående för att ta del av hemlig information såvida man 
litar på att krypteringen är tillräckligt stark. 
 
För PalmOS finns det inga officiella samarbetspartners när det gäller 
säkerheten, men det finns flera bra alternativ som erbjuder mycket 
funktionalitet i ett skal. Både PDA Secure [39] och PDA Defense [29] är 
exempel på detta även om de inte innehåller riktigt samma funktioner. 
PDA Secure gör det möjligt att styra synkroniseringen, kryptera data på 
handdatorn och erbjuder också ett visst virusskydd. I PDA Defense finns 
också möjligheten att kryptera information men man erbjuder dessutom 
möjligheten till minnesradering vid intrångsförsök. Separat virusskydd 
för PalmOS erbjuder både Symantec [37] och McAfee [23].      
 
Programvara för att centralt kunna styra säkerhetsinställningarna i många 
handdatorer kan vara praktiskt att använda inom större företag till 
exempel inom sjukvården. PDA Secure som är kompatibelt med både 
PalmOS och Pocket PC erbjuder en säkerhetsmodul med just det syftet. 
  
När det gäller själva journal-mjukvaran i handdatorn finns det också ett 
par behov som kan härledas ur de hot och scenario som återfinns tidigare 
i rapporten. För det första bör programmet vara snabbt och för det andra 
så bör det finnas möjlighet att prioritera information i patientjournalen 
efter hur viktig den är så att den inte går att missa i tidskritiska 
situationer. Det gör dessutom att det går lätt att få en överblick över 
patientens hälsa.  
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5.4 Förslag på kompletta lösningar 
Även om biometriska metoder inte klassas högt inom säkerhetsexpertisen 
idag anser jag att det är en metod som är tillräckligt säker på 
sjukvårdsavdelningar där patient-informationen är av normal karaktär. Att 
metoden är så smidig att använda väger då tyngre än risken att någon ska 
försöka manipulera fingeravtryck för att få tag i den information som 
finns tillgänglig. Avdelningar som hanterar information av mer känslig 
natur bör dock använda en annan autenticeringsmetod.  
 
Att säga vilket operativsystem som passar bäst till denna tillämpning går 
inte att göra på ett enkelt sätt. Båda de undersökta operativsystemen har i 
sina senaste versioner en likvärdig prestanda och likvärdiga 
säkerhetsfunktioner i form av kryptering, envägs-kryptering och 
autenticering. Det som ger Palm en liten fördel är att man i version 6 av 
operativsystemet har förberett för multipla användare på en handdator 
vilket kan vara en fördel om man väljer att ha ett månganvändar-system 
på avdelningen.  
 
Två kombinationer som skulle fungera skulle till exempel kunna vara en 
handdator med inbyggd fingeravtrycksläsare från HP med 
operativsystemet Pocket PC 2002 eller en handdator från Palm med 
PalmOS 5 eller 6. Den senare skulle behöva ytterligare hårdvara och 
tillhörande mjukvara för att få en bra identifieringsprocess, exempelvis en 
ZIA-amulett.  
 
Båda varianterna behöver ytterligare säkerhet som kan fås med hjälp av 
programmet PDA Secure och anti-virusprogramvara från McAfee. PDA 
Secure har tre viktiga säkerhetsfunktioner som gör det lämpligt att 
använda, nämligen kryptering, synkroniserings-styrning och 
raderingsskydd.  
 
Kryptering kan i PDA Secure göras med ett antal olika algoritmer och 
användaren väljer själv vilken information som ska vara krypterad för att 
inte belasta systemet i onödan. När användaren gör en backup av 
informationen på handdatorn är den alltid krypterad för att förhindra att 
obehöriga får tillgång till informationen via en backup-kopia. 
Krypteringen skyddar dessutom mot de kommunikations- och 
integritetsrelaterade hoten, till exempel avlyssning och förvanskning.  
 
Synkroniseringsstyrningen förhindrar att obehöriga synkroniserar 
handdatorn med en egen vald dator som inte har någon 
behörighetskontroll och på så sätt får tillgång till informationen. 
Raderingsskyddet är en del i det ”virus-skydd” som PDA Secure 
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erbjuder. Genom att låta användaren skydda ett antal applikationer och 
interna databaser så förhindrar man att eventuella virus och trojaner 
kommer åt att radera dessa.  
 
Dessutom kan det vara lämpligt att på dessa handdatorer fästa ett sorts 
larm som reagerar om handdatorn försvinner utanför avdelningen. 
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6 Slutsatser 
Att använda handdatorer inom hälso- och sjukvård kan vara till stor nytta 
för personal som rör sig mycket i tjänsten. Det finns många situationer 
som kan effektiviseras och göras bättre med denna teknik och det finns 
många typer av användningsområden som redan till stor del utnyttjas i 
USA, exempelvis referenslitteratur, journaler och recept. 
 
Idag tillämpas en stor mängd olika journalhanteringssystem inom den 
svenska vården. På sina ställen använder man fortfarande 
pappersjournaler där det mesta innehållet är i pappersformat och allt 
lagras i tjocka pärmar som måste skickas runt då flera vårdgivare ska 
kommunicera. På många ställen inom både primärvård och sjukhusvård 
har man dock infört elektroniska journalsystem där patient-informationen 
lagras i stora databaser. Det finns dock många olika journalsystem och 
dessa fungerar ofta inte speciellt bra ihop vilket leder till att olika 
vårdinstanser med olika journalsystem oftast inte kan kommunicera direkt 
med varandra utan får använda utskrifter eller andra överföringssätt för 
att utbyta information. På en del ställen använder personalen bärbara 
datorer när de rör sig runt bland patienterna och vill ha tillgång till 
journalsystemet till exempel vid ronden, och på S:t Görans sjukhus i 
Stockholm finns det ett mindre antal läkare som börjat använda 
handdatorer i sitt arbete. 
 
Precis som alla andra journalsystem så måste ett journalsystem som 
används på handdatorer följa Socialstyrelsens regler och de bestämmelser 
som finns i patientjournallagen, personuppgiftslagen och sekretesslagen. 
Sammanfattningsvis säger dessa att: 

• Journaler ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång 
till dem.  

• Det ska finnas en rimlig säkerhetsnivå i förhållande till 
informationens känslighet kontra kostnaden och den teknik som 
finns. 

• När patientuppgifter skickas ska avsändaren säkerställa att 
mottagaren är rätt mottagare och att informationen där skyddas från 
obehöriga. 

• Det ska finnas bra backup-system. 
 
Att hindra obehöriga från att få tillgång till patient-information går att 
göra med ett antal olika metoder. Den första är att ha en bra 
autenticeringsmetod där användaren får bevisa sin identitet genom att visa 
upp något han har (kort, amulett), något han vet (lösenord) eller något han 
är (biometriska metoder). Inom sjukvården passar autenticeringstyper 
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som utnyttjar amulett-principen allra bäst, men även biometriska metoder 
fungerar på avdelningar som inte hanterar alltför säkerhetskritisk 
information om man kan ställa in systemet så att toleransen hamnar på en 
bra nivå. Då hindras obehöriga från att ta sig in på systemet via 
obevakade enheter samtidigt som personalen inte hindras alltför mycket i 
sitt arbete.  
 
Den andra metoden går ut på att hindra obehöriga från att komma åt 
information genom att ta ur minnet på handdatorn och sätta det i en annan 
handdator alternativt avlyssna överföringen där patient-information 
skickas på nätverket. Lösningen på det är att kryptera informationen när 
den lagras och skickas så att obehöriga inte har en chans att förstå 
informationen även om han får tillgång till den.  
 
Ett annat sätt för obehöriga att försöka ta sig in i datorsystemen och 
nätverken är genom att använda virus och trojaner av olika slag. Virus går 
att skicka med både e-post och filer som sedan mottagaren intet ont 
anande öppnar eller laddar hem, vilket leder till att viruset får tillgång till 
den lokala datorn och därifrån kan sprida sig vidare. När viruset finns på 
den lokala datorn kan det förvanska informationen som finns där. Om en 
användare laddat hem en trojan utan att veta om det finns även risken att 
trojanen kopierar och skickar iväg hemlig information till utomstående 
personer. Bästa skyddet mot virus och trojaner är ett bra anti-virus 
program och genomtänkta rutiner för hur man ska gå tillväga när man 
laddar ner e-post och filer. 
 
Sista sättet att skydda patient-information mot obehöriga är genom att 
införa olika typer av behörighet till de elektroniska journalerna. Vilka 
rättigheter en anställd har att läsa och skriva i en journal anpassas efter 
yrkesrollen vilket gör att även obehöriga inom den egna personalen inte 
kan få tillgång till information som de inte behöver ha tillgång till. 
 
När det gäller datorsäkerhet och handdatorer i stort så gäller det att man 
från ledningens sida redan från början drar upp riktlinjer för hur det ska 
fungera, eftersom det krävs olika säkerhetsåtgärder beroende på om 
handdatorerna stannar på avdelningen eller om de är ”personliga” och 
följer med de anställda hem. Som vi sett finns det många typer av hot 
som alla måste bemötas; fysiska, kommunikations-relaterade, 
användningsrelaterade och integritetsrelaterade. Alla är lika viktiga. 
  
I handdatorer (och andra datorer också) kan man placera 
säkerhetsåtgärder både i hårdvaran, operativsystemet och mjukvaran. De 
två undersökta operativsystemen PalmOS och Pocket PC har i sina 
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senaste versioner förbättrat säkerheten och de ligger nu på ungefär samma 
nivå säkerhetsmässigt. I mjukvaruväg finns det en mängd olika program 
som är tänkta att förbättra säkerheten på ett eller annat sätt. En del av 
programmen utökar funktionalitet som redan finns i operativsystemen 
medan andra ger helt nya möjligheter. För att skydda handdatorer i 
vårdmiljö räcker det att förlita sig på operativsystemet och ett program 
som kombinerar lite olika typer av säkerhetsfunktioner i ett och samma 
paket, exempelvis PDA Secure eller PDA Defense. Utöver detta krävs 
separat antivirus-programvara. Detta är ett datorskydd som kan anses vara 
rimligt med tanke på informationsinnehållet och kostnaden. Något som är 
värt att notera är att intresset för säkerhet inom handdatorer har gått från 
att vara ganska obefintlig vid de tidigaste modellerna till att ha vaknat till 
ordentligt nu när allt fler företag börjar införa handdatorer som ett 
arbetsverktyg i verksamheten, och då kräver ordentlig säkerhet för att 
våga släppa in tekniken i sin arbetsmiljö. Denna utveckling pressar på 
utvecklare av operativsystem, hårdvara och mjukvara att göra allt bättre 
produkter till ett billigare pris och det är något vi kommer att se ännu mer 
i framtiden.  
 
Säkerhetsrutiner för överföring av information är ett område som tas upp i 
lagtexten, men som ligger utanför ramarna på denna rapport. Att det 
enligt reglerna ska finnas ett backup-system ligger också utanför ramarna 
av denna rapport på det sätt att man då menar att det ska finnas 
säkerhetskopior på journaldatabasen, och den har inte tagits upp speciellt 
mycket i denna rapport. Däremot så har backup och synkronisering av 
handdatorer diskuterats och här är slutsatserna att det finns olika sätt att 
reglera vad som ska vara tillåtet, vilka enheter handdatorerna får 
synkronisera med och vilken typ av data som får synkroniseras, och det är 
upp till ledningen att bestämma vad som ska vara tillåtet. Det finns 
programvara att sedan verkställa dessa beslut med.  
 
Sist men inte minst har den här rapporten också tagit upp den konflikt 
som ibland kan uppstå mellan säkerheten och användbarheten. Moment 
som är till för att förbättra säkerheten kan av användarna ibland uppfattas 
som enbart onödiga och utan syfte vilket ofta leder till att användarna 
kringgår dessa. Det är därför viktigt att enbart införa de säkerhetsåtgärder 
som är absolut nödvändiga och verkligen förklara för användarna syftet 
med åtgärderna. 
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7 Framtida fördjupningar 
Det finns flera områden, både inom datorsäkerhet och inom handburna 
journalsystem, som kan utvecklas ytterligare inom ramen för denna 
rapport. Exempel på säkerhetsaspekter att undersöka mera är säkerheten i 
överföringen mellan handdator och stationär enhet, och även vilka krav 
som måste finnas på nätverket mellan journalserver och stationär enhet. 
 
Dessutom kan man fokusera mer på hur krypteringen bör fungera i detalj 
och hur man vill sköta nyckelhanteringen inom sjukhuset. Det kan även 
vara intressant att undersöka hur man löst säkerheten på de enheter där 
man redan nu använder bärbara datorer för att få tillgång till 
patientjournaler. 
 
När det gäller eventuella fördjupningsområden inom det handburna 
journalsystemet så kan det vara intressant att undersöka om det är möjligt 
att diktera via handdatorn och då få ner journalanteckningar direkt i 
handdatorn utan att behöva skriva. Dessutom går det att undersöka mer i 
detalj vilka funktioner som skulle behövas i ett handburet system och hur 
kompabilitetsproblemen med de journalsystem som finns ska lösas. 
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8 Ordlista 
Accesskontroll Ursprungligen en engelsk term som sedan 

försvenskats. Samma betydelse som 
behörighetskontroll. Se Behörighetskontroll. 
 

AES Advanced Encryption Standard, en 
krypteringsalgoritm som är tänkt att ta över efter 
DES med bl.a. längre nycklar. Se [67] för mer 
info. 
 

Anslutningsdator Den dator som handdatorerna kommunicerar med 
när de hämtar och lämnar patientjournaler. 
 

Asymmetrisk 
krypteringsalgoritm 

En algoritm som använder två olika nycklar, en 
för kryptering och en för dekryptering. Exempel 
är RSA. 
 

Autenticering Verifiera identiteten hos en person eller äktheten 
hos data. 
 

Behörighetskontroll Åtkomstkontroll, vem som ska kunna komma åt 
vilka resurser. Se Accesskontroll. 
 

Felsöka Hitta felen i en programkod och rätta dem. 
 

Dekryptera Förvandla tillbaka en krypterad text till 
originaltexten med hjälp av samma 
krypteringsalgoritm och en nyckel. 
 

DES Data Encryption Standard, en symmetrisk 
krypteringsalgoritm som används mycket. Enkel 
DES börjar fasas ut, men trippel-DES används 
fortfarande mycket och anses godtagbart säker. Se 
[4] för mer info. 
 

Envägsfunktion En funktion som omvandlar en text till en ny text. 
Det går inte att utifrån den nya texten få tillbaka 
den gamla.  
 

FASS En förteckning över godkända läkemedel i 
Sverige som ges ut av 
läkemedelsindustriföreningen.
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Flash ID Serienummer på ROM-minnet i en handdator från 

Palm. 
 

Hash-funktion En envägs-funktion som omvandlar en text av 
godtycklig längd till ett hash-tal av fix längd. 
Hash-talet kan användas till att kontrollera om 
texten ändrats.  
  

Hårdvaruidentifikator Den sak som ska användas för att visa någons 
identitet, exempelvis amulett eller kort. 
 

Journal Alla handlingar som rör en viss patient, t.ex. 
sjukdomshistoria, undersökningar och dagliga 
anteckningar. 
 

Kryptera Omvandla en text till oläsbart nonsens med hjälp 
av en algoritm och en nyckel. 
 

MD5 Fram tills nyligen den mest använda hash-
algoritmen. Se [4] för mer info. 
 

PalmOS Ett operativsystem för handdatorer av märket 
Palm som utvecklas av företaget PalmSource. 
 

PDA Personal Digital Assistant (Svenska: handdator). 
 

PIN-kod En identifieringskod/lösenord med enbart siffror. 
(Personal Identification Number) 
 

Pocket PC Ett operativsystem för handdatorer som utvecklas 
av företaget Microsoft. 
 

Primärvården Vårdenheter i närområdet med allmänmedicinsk 
inriktning, patienternas första behandlingsinstans, 
ofta vårdcentraler. 
 

RC4 En krypteringsalgoritm som är ungefär 10 gånger 
snabbare än DES. Se [4] för mer info. 
 

RSA En asymmetrisk krypteringsalgoritm som 
använder primtal. Se [4] för mer info. 
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SHA-1 En hash-aloritm som liknar MD5. Se [4] för mer 
info. 
 

Sjukhusvården Specialistenheter på sjukhus. 
 

SSL Secure Socket Layer, protokoll som säkerställer 
en pålitlig end-to-end service för högre protokoll, 
exempelvis http. Se [7] för mer info. 
 

Symmetrisk 
krypteringsalgoritm 

En algoritm som använder en och samma nyckel 
för både kryptering och dekryptering. Exempel är 
DES. 
 

Synkronisera Jämföra innehållet i handdatorn med 
informationen i persondatorn och se till så att det 
blir samma på båda ställen. Antingen via en 
dockningsstation, kabel eller trådlöst. 
 

Trojan Ett program med dolda sideffekter som utför 
operationer utan användarens vetskap, exempelvis 
raderar filer. 
 

Virus  Programkod som förökar sig själv och utför olika 
operationer – allt från oskyldiga bildspel till att 
förstöra filer på värddatorn. Viruset infekterar 
annan programkod och blir då ett bihang till 
denna. När användaren kör eller laddar hem den 
infekterade koden följer viruset med. 
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Appendix A:  Patientjournallagen  
(1985:562) 

 
Inledande bestämmelser 
1 § Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras 

patientjournal. Patientjournal skall föras för varje patient och får inte 
vara gemensam för flera patienter. Med vård avses i denna lag även 
undersökning och behandling. 

2 § Med patientjournal avses i denna lag de anteckningar som görs och de 
handlingar som upprättas eller inkommer i samband med vården och 
som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden och om vårdåtgärder (journalhandlingar). 
   Som journalhandling anses framställning i skrift eller bild samt 
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 
endast med tekniskt hjälpmedel. 

 
Patientjournalens innehåll, utformning och hantering 
3 § /Upphör att gälla U:2003-01-01/ En patientjournal skall innehålla de 

uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. 
Uppgifterna skall föras in i journalen så snart det kan ske. 
Om uppgifterna föreligger, skall en patientjournal alltid innehålla 
   1. uppgift om patientens identitet, 
   2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 
   3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande 
åtgärder, 
   4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, 
   5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de   
       ställningstaganden som gjorts om val av behandlingsalternativ och 
om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. 
Patientjournalen skall vidare innehålla uppgift om vem som har gjort 
en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. 
En journalanteckning skall om inte synnerligt hinder möter signeras av 
den som svarar för uppgiften. Lag (1998:1662). 

3 § /Träder i kraft I:2003-01-01/ En patientjournal skall innehålla de 
uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. 
   Uppgifterna skall föras in i journalen så snart det kan ske. 
   Om uppgifterna föreligger, skall en patientjournal alltid innehålla 
   1. uppgift om patientens identitet, 
   2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 
   3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande 
åtgärder, 
   4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, 
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   5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de 
ställningstaganden som gjorts om val av behandlingsalternativ och om 
möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning, 
   6. uppgift om information och samtycke som har lämnats enligt 
lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 
   Patientjournalen skall vidare innehålla uppgift om vem som har gjort 
en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. 
   En journalanteckning skall om inte synnerligt hinder möter signeras 
av den som svarar för uppgiften. Lag (2002:298). 

4 § Varje uppgift i en journalhandling som upprättas inom hälso- och 
sjukvården skall utformas så, att patientens integritet respekteras. 

5 § De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården skall 
vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så långt 
möjligt förståeliga för patienten. 

6 § Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller göras oläsliga i 
andra fall än som avses i 17 §. Vid rättelse av en felaktighet skall det 
anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Lag 
(1994:958). 

7 § Varje journalhandling skall hanteras och förvaras så, att obehöriga 
inte får tillgång till den. Om en journalhandling eller en avskrift eller 
kopia av handlingen har lämnats ut till någon, skall det antecknas i 
patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian 
och när denna har lämnats ut. 

 
Bevarande av journalhandling 
8 § En journalhandling skall bevaras minst tre år efter det den sista 

uppgiften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får föreskriva att vissa slags journalhandlingar 
skall bevaras minst tio år. Om bevarande av journalhandlingar som 
tagits om hand efter beslut av socialstyrelsen finns det särskilda 
föreskrifter i 12 § andra stycket. 
   För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de 
undantag som följer av första stycket, arkivlagen (1990:782) samt de 
bestämmelser som meddelas med stöd av arkivlagen. Lag (1992:459). 

 
Skyldighet att föra patientjournal 
9 § Skyldig att föra patientjournal är 

   1. den som enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på 
hälso-och sjukvårdens område har legitimation eller särskilt 
förordnande att utöva visst yrke, 
   2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter 
som annars bara skall utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut 
inom den allmänna hälso- och sjukvården eller sådana arbetsuppgifter 
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inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad 
yrkesutövare, 
   3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och 
sjukvården. 
   Var och en som för patientjournal svarar för sina uppgifter i 
journalen. Lag (1998:534). 

 
Skyldighet att utfärda intyg om vården 
10 § Den som enligt 9 § är skyldig att föra patientjournal skall på begäran 

av patienten utfärda intyg om vården. 
 
Omhändertagande och återlämnande av patientjournal 
11 § Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild 

hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i 
denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, 
får socialstyrelsen besluta att de skall tas om hand. 
   Socialstyrelsen får också besluta om omhändertagande av 
patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård, om den som 
ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om det och det finns 
ett påtagligt behov av att journalerna tas om hand. 
   En omhändertagen patientjournal skall återlämnas, om det är möjligt 
och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. 
Beslut i fråga om återlämnande meddelas av socialstyrelsen efter 
ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för 
hanteringen av journalen. Lag (1992:459). 

12 § Patientjournaler som skall tas om hand enligt 11 § skall förvaras 
avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om 
kommuner som inte tillhör något landsting, den kommun där 
journalerna finns. Socialstyrelsen skall i varje beslut om 
omhändertagande ange hos vilken arkivmyndighet journalerna skall 
förvaras. 
   Omhändertagna journalhandlingar skall bevaras minst tio år från det 
att de kom in till arkivmyndigheten. Lag (1992:459). 

13 § Ett beslut om omhändertagande av patientjournaler får verkställas 
även om det inte vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivits i 
beslutet. 
   Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att 
verkställa ett beslut om omhändertagande av patientjournaler. Lag 
(1992:459). 

14 § Socialstyrelsens beslut i fråga om omhändertagande eller 
återlämnande av patientjournaler får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
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   Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag 
(1995:61). 

 
Offentlighet och sekretess m.m. 
15 § Om rätten att ta del av journalhandlingar inom den allmänna hälso- 

och sjukvården finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen (1980:100). 
   En myndighet som har hand om en patientjournal upprättad inom 
enskild hälso- och sjukvård har, om uppgift ur journalen begärs för 
särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som 
ansvarat för journalen före överlämnandet till myndigheten. Lag 
(1992:459). 

16 § /Upphör att gälla U:2003-01-01/ En journalhandling inom enskild 
hälso- och sjukvård skall på begäran av patienten så snart som möjligt 
tillhandahållas honom för läsning eller avskrivning på stället eller i 
avskrift eller kopia, om inte annat följer av 2 kap. 8 § andra stycket 
eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område. 
   Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket 
prövas av den som är ansvarig för patientjournalen. Anser denne att 
journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, skall han 
genast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för 
prövning. 
   I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt andra 
stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § 
sekretesslagen (1980:100). Lag (1998:534). 

16 § /Träder i kraft I:2003-01-01/ En journalhandling inom enskild hälso- 
och sjukvård skall på begäran av patienten så snart som möjligt 
tillhandahållas honom eller henne för läsning eller avskrivning på 
stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 2 kap. 8 § 
andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
   En journalhandling som rör en viss patient skall också lämnas ut på 
begäran av den som fått tillgång till kodat humanbiologiskt material 
om den patienten från en biobank enligt 4 kap. 1 § lagen (2002:297) 
om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., om patienten samtyckt till 
utlämnandet. I fråga om vissa känsliga personuppgifter finns 
föreskrifter i personuppgiftslagen (1998:204). 
   Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första och andra 
stycket prövas av den som är ansvarig för patientjournalen. Anser 
denne att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, 
skall han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till 
Socialstyrelsen för prövning. 
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   Ifråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt tredje 
stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § 
sekretesslagen (1980:100). Lag (2002:298). 

17 § På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en 
patientjournal får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller 
delvis skall förstöras. Förutsättning för detta är dels att godtagbara 
skäl anförs för ansökan, dels att patientjournalen eller den del därav 
som skall förstöras uppenbarligen inte behövs för patientens vård och 
dels att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att 
bevara journalen. 
   Innan ansökan slutligt prövas, skall den som ansvarar för 
patientjournalen beredas tillfälle att yttra sig. 
   Om Socialstyrelsen har avslagit en ansökan om förstöring av en 
patientjournal, får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Om Socialstyrelsens beslut innebär bifall till en sådan ansökan, får 
beslutet inte överklagas. 
   Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag 
(1995:61). 

 
Ytterligare föreskrifter 
18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om undantag från 
   1. bestämmelsen i 3 § andra stycket 1 såvitt gäller provtagning för 
viss sjukdom, 
   2. bestämmelsen i 5 § att en journalhandling som upprättas inom 
hälso- och sjukvården skall vara skriven på svenska språket. Lag 
(1986:197). 

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om en journalhandlings innehåll, 
utformning och hantering. 

 
Patientjournaler i krig m.m. 

20 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om patientjournaler 
i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden 
som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av 
att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag (1992:1420). 

 
Övergångsbestämmelser 
1985:562 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 
2. Bestämmelserna i 12 § första stycket gäller inte journalanteckningar 
som har tillkommit före den 1 juli 1980. 
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av 
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socialstyrelsens beslut angående förstöring av patientjournal när 
beslutet har meddelats före den 1 januari 1986. 
4. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en 
föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas 
i stället den nya bestämmelsen. 
1995:61 
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats 
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 
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Appendix B:  Personuppgiftslagen 
Utdrag ur (1998:204) 

 
Allmänna bestämmelser 
 
Syftet med lagen 
1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga 

integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 
 
Avvikande bestämmelser i annan författning 
 2 § Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som 

avviker från denna lag, skall de bestämmelserna gälla. 
  
Tillämpningsområde 
 
Behandling av personuppgifter som omfattas av lagen 
 5 § Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt 

eller delvis är automatiserad. 
   Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om 

uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling 
av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller 
sammanställning enligt särskilda kriterier. 

 
Förhållandet till tryck- och yttrandefriheten 
 7 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det 

skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i 
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. 

   Bestämmelserna i 9-29 och 33-44 §§ samt 45 § första stycket och 47-49 
§§ skall inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som 
sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller 
litterärt skapande. 

 
Förhållandet till offentlighetsprincipen 
 8 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det 

skulle inskränka en myndighets skyldighet enligt 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen att lämna ut personuppgifter. 

   Bestämmelserna hindrar inte heller att en myndighet arkiverar och 
bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en 
arkivmyndighet. Bestämmelsen i 9 § fjärde stycket gäller inte för en 
myndighets användning av personuppgifter i allmänna handlingar. 
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Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter 
 13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar 
   a) ras eller etniskt ursprung, 
   b) politiska åsikter, 
   c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller 
   d) medlemskap i fackförening. 
   Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör 

hälsa eller sexualliv. 
   Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i 

denna lag som känsliga personuppgifter. 
 
Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter 
 14 § Det är trots förbudet i 13 § tillåtet att behandla känsliga 

personuppgifter i de fall som anges i 15-19 §§. 
   I 10 § finns det bestämmelser om i vilka fall behandling av 

personuppgifter över huvud taget är tillåten. 
 
Nödvändig behandling 
 16 § Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är 

nödvändig för att 
   a) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra sina skyldigheter 

eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten, 
   b) den registrerades eller någon annans vitala intressen skall kunna 

skyddas och den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, eller 
   c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller 

försvaras. 
   Uppgifter som behandlas med stöd av första stycket a får lämnas ut till 

tredje man bara om det inom arbetsrätten finns en skyldighet för den 
personuppgiftsansvarige att göra det eller den registrerade uttryckligen 
har samtyckt till utlämnandet. 

 
Hälso- och sjukvård 
 18 § Känsliga personuppgifter får behandlas för hälso- och 

sjukvårdsändamål, om behandlingen är nödvändig för 
   a) förebyggande hälso- och sjukvård, 
   b) medicinska diagnoser, 
   c) vård eller behandling, eller 
   d) administration av hälso- och sjukvård. 
   Den som är yrkesmässigt verksam inom hälso- och sjukvårdsområdet 

och har tystnadsplikt får även behandla känsliga personuppgifter som 
omfattas av tystnadsplikten. Detsamma gäller den som är underkastad 
en liknande tystnadsplikt och som har fått känsliga personuppgifter 
från verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
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Information till den registrerade 
 
Information skall lämnas självmant 
 23 § Om uppgifter om en person samlas in från personen själv, skall den 

personuppgiftsansvarige i samband därmed självmant lämna den 
registrerade information om behandlingen av uppgifterna. 

24 § Om personuppgifterna har samlats in från någon annan källa än den 
registrerade, skall den personuppgiftsansvarige självmant lämna den 
registrerade information om behandlingen av uppgifterna när de 
registreras. Är uppgifterna avsedda att lämnas ut till tredje man, 
behöver informationen dock inte ges förrän uppgifterna lämnas ut för 
första gången. 

   Information enligt första stycket behöver inte lämnas, om det finns 
bestämmelser om registrerandet eller utlämnandet av 
personuppgifterna i en lag eller någon annan författning. 

   Information behöver inte heller lämnas enligt första stycket, om detta 
visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor 
arbetsinsats. Om uppgifterna används för att vidta åtgärder som rör 
den registrerade, skall dock information lämnas senast i samband med 
att så sker. 

 
Den information som skall lämnas självmant 
 25 § Information enligt 23 eller 24 § skall omfatta 
   a) uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, 
   b) uppgift om ändamålen med behandlingen, och 
   c) all övrig information som behövs för att den registrerade skall kunna 

ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom 
information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna 
uppgifter och rätten att ansöka om information och få rättelse. 

   Information behöver dock inte lämnas om sådant som den registrerade 
redan känner till. 

 
Information skall lämnas efter ansökan 
 26 § Den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en som 

ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om 
personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Behandlas 
sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om 

   a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas, 
   b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, 
   c) ändamålen med behandlingen, och 
   d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna 

läm-nas ut. 
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   En ansökan enligt första stycket skall göras skriftligen hos den 
personuppgiftsansvarige och vara undertecknad av den sökande själv. 
Information enligt första stycket skall lämnas inom en månad från det 
att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl för det, får 
information dock lämnas senast fyra månader efter det att ansökan 
gjordes. 

   Information enligt första stycket behöver inte lämnas om 
personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när 
ansökan gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. Vad 
som nu sagts gäller dock inte om uppgifterna har lämnats ut till tredje 
man eller om uppgifterna behandlas enbart för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga ändamål eller, när det gäller löpande text som inte 
fått sin slutliga utformning, om uppgifterna har behandlats under 
längre tid än ett år. 

 
Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och 

tystnadsplikt 
 27 § I den utsträckning det är särskilt föreskrivet i lag eller annan 

författning eller i beslut som har meddelats med stöd av författning att 
uppgifter inte får lämnas ut till den registrerade gäller inte 
bestämmelserna i 23-26 §§. En personuppgiftsansvarig som inte är en 
myndighet får därvid i motsvarande fall som avses i sekretesslagen 
(1980:100) vägra att lämna ut uppgifter till den registrerade. 

 
Säkerheten vid behandling 
 
Personer som behandlar personuppgifter 
 30 § Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som arbetar 

under biträdets eller den personuppgiftsansvariges ledning får 
behandla personuppgifter bara i enlighet med instruktioner från den 
personuppgiftsansvarige. 

   Det skall finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets 
behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges 
räkning. I det avtalet skall det särskilt föreskrivas att 
personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet 
med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och att 
personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 31 
§ första stycket. 

   Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om 
behandlingen av personuppgifter i det allmännas verksamhet i frågor 
som avses i första stycket, skall dessa gälla i stället för vad som sägs i 
första stycket. 
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Säkerhetsåtgärder 
 31 § Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som 
behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är 
lämplig med beaktande av 

   a) de tekniska möjligheter som finns, 
   b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, 
   c) de särskilda risker som finns med behandlingen av 

personuppgifterna, och 
   d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. 
   När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, skall 

den personuppgiftsansvarige förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet 
kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att 
personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna. 
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Appendix C:  Sekretesslagen 
Utdrag ur (1980:100) 

 
1 kap. Inledande bestämmelser 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas 

verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I 
sistnämnda hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i 
tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna 
handlingar. 

   Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker 
muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på 
annat sätt (sekretess). 

   Lagen innehåller även andra föreskrifter om allmänna handlingar. 
   I denna lag finns också bestämmelser om begränsning av den rätt att 

lämna meddelande för offentliggörande i tryckt eller därmed jämställd 
skrift eller i radioprogram, film, ljudupptagningar eller därmed 
jämställt medium varom grundläggande bestämmelser ges i 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Lag 
(1991:1565). 

 2 § Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för 
enskild i andra fall än som anges i denna lag eller i lag eller förordning 
till vilken denna lag hänvisar. 

3 § Gäller enligt denna lag sekretess för uppgift som förekommer hos viss 
myndighet, får uppgiften inte röjas för annan myndighet i andra fall än 
som anges i denna lag eller i lag eller förordning till vilken denna lag 
hänvisar. 

   Vad som sägs om myndighet i första stycket, 5 §, 13 och 14 kap. samt i 
särskilda bestämmelser i denna lag om överföring av sekretess mellan 
myndigheter gäller också i förhållandet mellan olika 
verksamhetsgrenar inom samma myndighet, när de är att betrakta som 
självständiga i förhållande till varandra. 

   Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för 
utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation annat än om 
utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag eller 
förordning eller om uppgiften i motsvarande fall skulle få utlämnas till 
svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens 
prövning står klart, att det är förenligt med svenska intressen att 
uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller mellanfolkliga 
organisationen. Lag (1982:1106). 

4 § Gäller förbud enligt denna lag mot att röja uppgift, får uppgiften inte 
heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet i vilken sekretess 
gäller för uppgiften. 
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   I insiderstrafflagen (2000:1086) finns bestämmelser om förbud att 
utnyttja eller röja vissa uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka 
kursen på finansiella instrument. 

   Bestämmelser som begränsar möjligheten att utnyttja vissa uppgifter 
som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat 
finns i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, 
lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, lagen 
(2000:344) om Schengens informa- tionssystem samt lagen 
(2000:1219) om internationellt tullsamarbete. Lag (2000:1221). 
5 § Sekretess utgör inte hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är 
nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra 
sin verksamhet. 
6 § Förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift gäller för 
myndighet där uppgiften är sekretessbelagd samt för person som på 
grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, på grund av 
tjänsteplikt eller på annan liknande grund för det allmännas räkning 
deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått 
kännedom om uppgiften. 
7 § Sådana bestämmelser, som avser överföring av sekretess från en 
myndighet till en annan, tillämpas även när person som avses i 6 § 
lämnar uppgift till annan myndighet utan att han därvid företräder den 
myndighet till vilken han är knuten. 
8 § Vid tillämpningen av denna lag skall med myndighet jämställas 
riksdagen och beslutande kommunal församling. 

   Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av 
handlingar hos en myndighet skall i tillämpliga delar gälla också 
handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, i den mån 
handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. De i bilagan 
angivna organen skall vid tilllämpningen av denna lag jämställas med 
myndighet. 

   Ett enskilt organ som med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande 
av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring 
förvarar sådana handlingar skall vid tillämpningen av denna lag 
jämställas med myndighet såvitt avser befattningen med dessa 
handlingar. Detsamma gäller Svenska kyrkan och dess organisatoriska 
delar såvitt avser befattningen med allmänna handlingar som förvaras 
med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna 
handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska 
delar för förvaring, m.m. Lag (1999:301). 
9 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av 
handlingar hos myndighet skall i tillämpliga delar också gälla 
handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 
stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt 
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bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser skall 
vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndighet. 

 
Kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestämmande 

inflytande om de ensamma eller tillsammans 
   1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med 

mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på 
något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller 
föreningen, 

   2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen 
för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller 

   3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. 
Vid tillämpningen av 1--3 skall inflytande som utövas av en juridisk 
person över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det 
sätt som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller 
landstinget. 

   Första stycket gäller också beträffande handlingar som efter 
medgivande av en kommun eller ett landsting för viss bestämd tid 
förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller 
stiftelser där kommuner eller landsting har utövat ett rättsligt 
bestämmande inflytande. 

   Vad som sägs om kommuner och landsting i första--tredje styckena 
tillämpas också på kommunalförbund. Lag (1993:1298). 
10 § Har i denna lag föreskrivits att sekretessen i fråga om uppgift i 
allmän handling är begränsad till viss tid, räknas tiden från 
handlingens tillkomst, om inte annat anges. I fråga om diarium, 
journal samt sådant register eller annan förteckning som förs 
fortlöpande räknas tiden från det uppgiften fördes in i handlingen. Lag 
(1993:1298). 
11 § har upphävts genom lag (1999:301). 
12 § I fråga om tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och 
tystnadsplikt för revisorer finns bestämmelser som är tillämpliga 
utöver föreskrifterna om sekretess i denna lag. Lag (1993:1298). 
13 § I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som bryter 
mot förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja uppgift och för den 
som bryter mot förbehåll som har uppställts med stöd av lagen vid 
utlämnande av uppgift. Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall 
dock inte följa ifall någon, vars anställning hos en myndighet har 
upphört, röjer eller utnyttjar uppgifter i strid mot 6 kap. 1 §. Lag 
(1993:1298). 
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7 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds 
personliga förhållanden 

1 § /Upphör att gälla U:2003-01-01/ Sekretess gäller, om inte annat följer 
av 2 §, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, 
såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, 
fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, kastrering, 
omskärelse, åtgärder mot smittsamma sjukdomar, och ärenden hos 
nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet. 

   Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet hos 
myndighet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn 
över allmän eller enskild hälso- och sjukvård. 

   Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av 
patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om 
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Utan hinder 
av sekretessen får uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om 
uppgiften behövs för vård eller behandling och det är av synnerlig vikt 
att uppgiften lämnas. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
   En landstingskommunal eller kommunal myndighet som bedriver 

verksamhet som avses i första stycket får lämna uppgift till annan 
sådan myndighet för forskning och framställning av statistik eller för 
administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den 
enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
Vidare får utan hinder av sekretessen uppgift lämnas till enskild enligt 
vad som föreskrivs i lagen (1984:1140) om insemination, lagen 
(1988:1473) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål, 
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen 
(1988:1472). Lag (2001:500). 

   1 § /Träder i kraft I:2003-01-01/ Sekretess gäller, om inte annat följer 
av 2 §, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, 
såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, 
befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, 
sterilisering, kastrering, omskärelse, åtgärder mot smittsamma 
sjukdomar, och ärenden hos nämnd med uppgift att bedriva 
patientnämndsverksamhet. 
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   Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet hos 
myndighet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn 
över allmän eller enskild hälso- och sjukvård. 

   Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av 
patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om 
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Utan hinder 
av sekretessen får uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om 
uppgiften behövs för vård eller behandling och det är av synnerlig vikt 
att uppgiften lämnas. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
   En landstingskommunal eller kommunal myndighet som bedriver 

verksamhet som avses i första stycket får lämna uppgift till annan 
sådan myndighet för forskning och framställning av statistik eller för 
administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den 
enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
Vidare får utan hinder av sekretessen uppgift lämnas till enskild enligt 
vad som föreskrivs i lagen (1984:1140) om insemination, lagen 
(1988:711) om befruktning utanför kroppen, lagen (1988:1473) om 
undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål, lagen (1991:1129) 
om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen (1988:1472). Lag 
(2002:254). 

 2 § Sekretessen enligt 1 § gäller inte 
   1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller 

rättspsykiatrisk vård, om beslutet angår frihetsberövande åtgärd, 
   2. beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472), om beslutet angår 

frihetsberövande åtgärd och avser annan sjukdom än som anges i 1.3 
bilagan till nämnda lag, 

   3. beslut i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom hälso- 
och sjukvården, 

   4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av 
patientjournal. 

   Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal 
inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter som avses i 
1 §, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom 
närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Lag (1994:595). 

3 § Sekretessen enligt 1 § gäller också i förhållande till den vård- eller 
behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd, 
om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av 
synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom. 

4 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. 
Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande, beslut om 
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vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård. Utan hinder 
av sekretessen får uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig 
ålder om förhållanden av betydelse för att denne skall få vetskap om 
vilka hans biologiska föräldrar är. 

   Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift som 
enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med 
rådgivningen. 

   Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst 
och den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare 
utan samtycke samt verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av 
socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Till socialtjänst 
räknas också verksamhet hos annan myndighet som innefattar 
omprövning av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över 
nämndens verksamhet samt verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. 
Med socialtjänst jämställs ärenden om bistånd åt asylsökande och 
andra utlänningar, ärenden om introduktionsersättning för flyktingar 
och vissa andra utlänningar, ärenden om tillstånd till parkering för 
rörelsehindrade, ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med 
uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet samt verksamhet enligt 
lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

   Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt 
enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas 
till socialnämnd om uppgiften behövs för handläggning av ärende eller 
genomförande av beslut om stödinsatser, vård eller behandling och det 
är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
   Sekretess enligt första stycket gäller inte 
   1. beslut i ärenden om ansvar eller behörighet för personal inom 

kommunal hälso- och sjukvård, eller 
   2. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt. 
   Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal 

inom kommunal hälso- och sjukvård gäller sekretess om det kan antas 
att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider 
betydande men om uppgiften röjs. Lag (2001:460). 

 5 § Sekretessen enligt 4 § såvitt angår uppgift om underårigs vistelseort 
gäller också i förhållande till den underåriges föräldrar eller annan 
vårdnadshavare, om den underårige har omhändertagits eller vårdas 
enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga utan samtycke och 
det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med omhändertagandet 
eller vården. 
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6 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården och annan verksamhet 
som avses i 1 § samt inom socialtjänsten för anmälan eller annan 
utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har 
gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom närstående 
utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (1992:890). 

7 § /Upphör att gälla U:2003-01-01/ Sekretess gäller hos allmän 
försäkringskassa, Premiepensionsmyndigheten, Riksförsäkringsverket 
och domstol i ärende enligt lagstiftningen om allmän försäkring, 
allmän ålderspension, arbetsskadeförsäkring eller handikappersättning 
och vårdbidrag eller om annan jämförbar ekonomisk förmån för 
enskild, eller om läkarvårdsersättning eller ersättning för 
sjukgymnastik, för uppgift om någons hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör 
eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Samma 
sekretess gäller hos annan myndighet på vilken det ankommer att 
handlägga ärende enligt lagstiftning som nu har nämnts. I fråga om 
myndighet som anges i 8 § gäller dock bestämmelserna där. 

   Sekretess enligt första stycket gäller också i förhållande till en vård- 
eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans 
hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller 
behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom. 

   Sekretess gäller hos myndighet som avses i första stycket för anmälan 
eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att 
den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom 
närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. 

   Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad 
som föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäkring, lagstiftningen 
om allmän ålderspension, lagstiftningen om handikappersättning och 
vårdbidrag och lagstiftningen om sjuklön. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år 
eller, i fall som avses i tredje stycket, i högst femtio år. Lag 
(1998:709). 

7 § /Träder i kraft I:2003-01-01/ Sekretess gäller hos allmän 
försäkringskassa, Premiepensionsmyndigheten, Riksförsäkringsverket 
och domstol i ärende enligt lagstiftningen om allmän försäkring, 
allmän pension, arbetsskadeförsäkring eller handikappersättning och 
vårdbidrag eller om annan jämförbar ekonomisk förmån för enskild, 
eller om läkarvårdsersättning eller ersättning för sjukgymnastik, för 
uppgift om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, 
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om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller 
henne närstående lider men om uppgiften röjs. Samma sekretess gäller 
hos annan myndighet på vilken det ankommer att handlägga ärende 
enligt lagstiftning som nu har nämnts. I fråga om myndighet som 
anges i 8 § gäller dock bestämmelserna där. 

   Sekretess enligt första stycket gäller också i förhållande till en vård- 
eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans 
hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller 
behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom. 

   Sekretess gäller hos myndighet som avses i första stycket för anmälan 
eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att 
den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom 
närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. 

   Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad 
som föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäkring, lagstiftningen 
om allmän pension, lagstiftningen om handikappersättning och 
vårdbidrag och lagstiftningen om sjuklön. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år 
eller, i fall som avses i tredje stycket, i högst femtio år. Lag 
(2002:194). 

8 § Sekretess gäller hos myndighet, som har till särskild uppgift att verka 
för arbetarskydd, i ärende enligt lagstiftningen om 
arbetsskadeförsäkring, arbetsmiljön eller reglering av arbetstid eller 
annars i ärende om arbetarskydd, för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde lider men om uppgiften röjs. Hos myndighet som nu har 
nämnts gäller sekretess också för arbetstagares anmälan i ärende om 
arbetarskydd. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. 

9 § Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasie- skolan, 
särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal 
riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk 
undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom 
närstående lider men. 

   Sekretess gäller på samma område dels i skolans elevvårdande 
verksamhet i övrigt för uppgift om enskilds personliga förhållanden, 
dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev 
eller om skiljande av elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock 
endast, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom 
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närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i 
elevvårdsärende eller i annat ärende som nu har nämnts. 

   Sekretess gäller på samma område i annat fall än som avses i första och 
andra styckena för uppgift om enskilds identitet, adress och andra 
liknande uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av 
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men om uppgiften röjs. 

Sekretess gäller inom utbildningsväsendet i övrigt för uppgift som hänför 
sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller 
syofunktionär, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. 
Dessutom gäller inom arbetsmarknads 

   utbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, vuxenutbild- ningen 
för utvecklingsstörda, svenskundervisningen för invandrare (sfi) och 
folkhögskolan sekretess i annan elevvårdande verksamhet för uppgift 
om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den som 
uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften 
röjs. 

   Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde 
eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 

   Sekretess gäller hos Statens skolverk i verksamhet som avser tillsyn 
över utbildning vid skolor med enskild huvudman (fristående skolor) 
för uppgift som härrör från skolans elevvårdande verksamhet och som 
gäller enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom 
närstående lider men. Samma sekretess gäller i nämnda 
tillsynsverksamhet för uppgift som hänför sig till en fråga om 
tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studier. 
Sekretessen enligt detta stycke gäller dock inte Statens skolverks 
beslut i ett ärende. 

   Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig till 
psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det 
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör 
eller någon honom närstående lider men. Sekretess gäller i samma 
verksamhet för annan uppgift om enskilds personliga förhållanden, om 
det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men 
om uppgiften röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1997:1213). 
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 10 § Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling eller yrkesvägledning 
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men. Motsvarande sekretess gäller i ärende om 
arbetsvård, antagning till arbetsmarknadsutbildning, hjälp och stöd vid 
arbetslöshet eller andra åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för 
att främja enskilds anpassning till arbetslivet. Sekretessen gäller dock 
inte beslut i ärende som avses i detta stycke. 

   Sekretess gäller i ärende om arbetslöshetsersättning enligt lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 
honom närstående lider men om uppgiften röjs. 

   I ärende hos allmän försäkringskassa, Riksförsäkringsverket eller 
domstol gäller 7 § i stället för första stycket. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (2001:1149). 

11 § Sekretess gäller i myndighets personalsociala verksamhet för uppgift 
som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog, 
personalkonsulent eller annan sådan befattningshavare som särskilt 
har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som 
uppgiften rör eller någon honom närstående lider men. 

   Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket för annan 
uppgift om enskilds personliga förhållanden än som där nämns, om 
det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men 
om uppgiften röjs. 

   Sekretess gäller i myndighets personaladministrativa verksamhet i 
övrigt för uppgift om enskilds hälsotillstånd och för sådan uppgift om 
enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om 
omplacering eller pensionering av anställd, om det kan antas att den 
enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
Sekretessen gäller dock inte i ärende om anställning eller 
disciplinansvar och inte heller för beslut i annat ärende som avses i 
detta stycke. 

   Sekretess gäller i annat fall än som avses i första tredje styckena i 
myndighets personaladministrativa verksamhet för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde 
eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt 
men om uppgiften röjs. Vidare gäller, i den utsträckning regeringen 
föreskriver, sekretess i personaladministrativ verksamhet hos 
myndighet där personalen särskilt kan riskera att utsättas för sådant 
men, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer och 
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personnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
den enskilde eller någon honom närstående lider men. 

   Sekretess gäller för uppgift i tjänstgöringsomdöme som upprättats inom 
utrikesförvaltningen. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (1996:155). 

12 § Sekretess gäller i ärende om utredning om totalförsvars- pliktigas 
personliga förhållanden, i ärende om antagning av kvinnor till 
befattningar inom totalförsvaret som kräver längre grundutbildning än 
60 dagar samt i ärende om inskrivning och krigsplacering av 
totalförsvarspliktiga för uppgift om enskilds personliga förhållanden, 
om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider 
men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i ärende som 
angår antagning till utbildning vid Försvarsmakten, skyldighet att 
tjänstgöra med totalförsvarsplikt samt uppskov med och avbrott i 
sådan tjänstgöring. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som 
avses i detta stycke. 

   Sekretess gäller inom personalvård med avseende på den som tjänstgör 
med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk 
undersökning och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos 
konsulent eller annan befattningshavare som särskilt har till uppgift att 
bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men. 

   Sekretess gäller inom verksamhet som avser utbildning för 
totalförsvarsändamål med avseende på den som tjänstgör med 
totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk 
undersökning och för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om 
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör 
eller någon honom närstående lider men. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (1998:936). 

13 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk 
undersökning vilken utförs för forskningsändamål, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
14 § Sekretess gäller för uppgift som rör utlänning, om det kan antas att 

röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för 
övergrepp eller annat allvarligt men som föranleds av förhållandet 
mellan utlänningen och utländsk stat eller myndighet eller 
organisation av utlänningar. 



 

 xxiv

   Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i verksamhet för 
kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men. I verksamhet för kontroll över utlänningar gäller 
sekretess också för anmälan eller annan utsaga av enskild, om det kan 
antas att fara uppkommer för att den som har gjort anmälan eller 
avgivit utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld eller 
annat allvarligt men om uppgiften röjs. Beträffande beslut i ärende 
som avses i detta stycke gäller sekretessen dock endast för uppgifter i 
skälen. 

   Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess hos 
Totalförsvarets pliktverk och Migrationsverket i verksamhet som 
avser mottagande och vidarebefordran av upplysningar m.m. om 
krigsfångar och andra skyddade personer som avses i 
Genévekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i 
internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till 
konventionerna, för uppgift om enskilds vistelseort, hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. 

   Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal om detta med 
främmande stat eller mellanfolklig organisation, för uppgifter som 
avses i första och andra styckena och som en myndighet fått enligt 
avtalet. Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§ får i fråga om denna sekretess 
inte tillämpas i strid med avtalet. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. 

   Utan hinder av sekretess enligt första eller tredje stycket eller enligt 2 
kap. 1 eller 2 § får uppgifter som avses i tredje stycket lämnas till den 
nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 8 kap. 13 § 
lagen (1994:1720) om civilt försvar och förordningen (1996:1475) om 
skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra 
skyddade personer. Lag (2000:416). 

15 § Sekretess gäller 
   1. i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan liknande 

registrering av befolkningen och, i den utsträckning regeringen 
föreskriver det, i annan verksamhet som avser registrering av 
betydande del av befolkningen, 

   2. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur sjömansregistret, 
   för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild 

anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående 
lider men om uppgiften röjs. 
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   Sekretess gäller i ärende om fingerade personuppgifter för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider 
men. Om en uppgift för vilken sådan sekretess gäller har lämnats till 
en annan myndighet, gäller sekretessen också där. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1999:328). 

16 § Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett 
utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med 
personuppgiftslagen (1998:204). Lag (1998:205). 

17 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur 
register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister för 
uppgift i registret. Om utlämnande av sådan uppgift gäller vad som är 
föreskrivet i den lagen och i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i 
förordningar som har stöd i dessa lagar. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt första 
stycket i högst sjuttio år. 

   Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna 
paragraf. Lag (2001:86). 

18 § I annat fall än som avses i 17 § eller 9 kap. 17 § första stycket 6 eller 
7 gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur 
register 

   1. för uppgift som har tillförts särskilt register, som förs över 
strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, 

   2. för annan uppgift hos Rikspolisstyrelsen, som angår brott eller den 
som har misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om uppgiften har 
lämnats dit för databehandling inom rättsväsendets 
informationssystem i annat register än som avses i 1, 

   3. för belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret, 
   4. för uppgift som har tillförts särskilt register som författningsenligt 

förs hos myndighet angående brott eller tjänsteförseelser begångna av 
personer som är eller har varit verksamma hos myndigheten. 

   Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om 
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot. 

   Sekretess gäller hos Luftfartsverket i verksamhet, som avser förande av 
eller uttag ur certifikatregistret, för uppgift som angår brott eller 
enskilds hälsotillstånd, om det kan antas att den enskilde eller någon 
honom närstående lider men om uppgiften röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2001:565). 

19 § Sekretess gäller hos polismyndighet för sådan uppgift om enskilds 
personliga förhållanden som hänför sig till 

   1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild, 
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   2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lagstiftningen 
om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller om vård av 
missbrukare utan samtycke inom socialtjänsten, 

   3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom 
socialtjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten 
ungdomsvård, 

   4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken, 
   5. verksamhet som innefattar handräckning enligt 

smittskyddslagstiftningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare, 
eller 

   6. ärende enligt vapenlagen (1996:67), 
   om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider 

men om uppgiften röjs. 
   Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om besöksförbud för 

uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
Sekretessen gäller inte beslut i ärendet. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2000:146). 

20 § Sekretess gäller hos polismyndighet i ärende om omhändertagande 
som avses i 19 § första stycket 2 för anmälan eller annan utsaga av 
enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att den enskilde eller 
någon honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om 
uppgiften röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. 

 21 § Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 
honom närstående lider men eller att fara uppkommer för att någon 
utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. 
Sekretessen gäller dock inte beslut av Kriminalvårdsstyrelsen eller 
någon av kriminalvårdens nämnder och inte heller annat beslut i ett 
kriminalvårdsärende enligt brottsbalken eller lagstiftningen om 
kriminalvård i anstalt. 

   Sekretess gäller också hos regeringen i ärende om överförande av 
verkställighet av brottmålsdom för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för 
våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller 
dock inte regeringens beslut i ärendet. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (1994:595). 
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22 § Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål eller ärende, 
i fråga om vilket bestämmelserna om förundersökning i brottmål är 
tillämpliga, för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden som framkommer vid särskild 
personutredning, rättspsykiatrisk undersökning eller annan sådan 
utredning, om det av särskild anledning kan antas att den som 
uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften 
röjs. Motsvarande sekretess gäller i annan myndighets verksamhet för 
att gå domstol till handa med utredning som nu har nämnts. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (1991:2042). 

23 § Sekretess gäller i ärende om nåd för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det av särskild 
anledning kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom 
närstående lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i 
annan myndighets verksamhet för att gå tillhanda i ärende som nu har 
nämnts. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. 

24 § Sekretess gäller för uppgift i upptagning som har dialektologiskt 
eller etnologiskt innehåll och som har gjorts eller anskaffats för 
vetenskapligt ändamål, om det kan antas att den, som har lämnat 
uppgiften eller som uppgiften avser, eller någon honom närstående 
lider men om uppgiften röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. 

25 § Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon honom närstående lider betydande men om 
uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i ärende om 
bostadsanpassningsbidrag. 

   I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift 
om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde 
eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1993:1298). 

26 § Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt 
delgivningslagen (1970:428) för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men om uppgiften röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1985:272). 
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27 § Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande från 
högskoleutbildning för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör 
eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs. 
Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (1987:1161). 

28 § Sekretess gäller i ärende om byte av namn för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att 
den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften 
röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1989:171). 

29 § Sekretess gäller hos statens nämnd för internationella 
adoptionsfrågor i ärende om sådana frågor för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon 
honom närstående lider men om uppgiften röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (1989:385). 

30 § Sekretess gäller hos Brottsoffermyndigheten i ärende om 
brottsskadeersättning för uppgift om någons hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör 
eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs. 
Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1994:425). 

31 § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att ha 
körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen 
(1998:490), luftfartscertifikat eller sådant behörighetsbevis som avses 
i luftfartslagen (1957:297) för uppgift om den enskildes hälsotillstånd 
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som 
uppgiften rör eller någon honom närstående lider betydande men om 
uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (1998:496). 

32 § Sekretess gäller för sådan uppgift om enskilds personliga 
förhållanden som har inhämtats genom kameraövervakning som avses 
i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning, om det kan antas 
att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om 
uppgiften röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1998:152). 

33 § har upphävts genom lag (1999:301). 
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34 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1993:335) om 
Barnombudsman för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om 
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 
någon honom närstående lider men. 

   Sekretessen hindrar inte att Barnombudsmannen gör anmälan och 
lämnar uppgift till socialnämnden enligt vad som föreskrivs i lagen om 
Barnombudsman. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1994:86). 

35 § Sekretess gäller hos kommunal konsumentvägledare, 
kronofogdemyndighet eller domstol i ärende om skuldsanering för 
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. 
Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (1994:341). 

36 § Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden 
som överklagats dit, för uppgift om enskilds personliga förhållanden, 
om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider 
men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte nämndens beslut i 
ett ärende. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1996:155). 

37 § Sekretess gäller i ärenden om tillstånd till färdtjänst eller 
riksfärdtjänst för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det 
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
honom närstående lider men. Utan hinder av sekretessen får uppgift 
lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1997:736) om 
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1997:737). 

38 § Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider 
men. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1997:1213). 

39 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1999:332) om ersättning 
till steriliserade i vissa fall för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1999:333). 
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40 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur 
register som förs enligt lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt 
forskningsregister för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden som har tillförts registret, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men. 

   Sekretessen enligt första stycket gäller också i förhållande till en 
registrerad person som är vård- eller behandlingsbehövande i fråga om 
uppgift om hans hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med 
vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte 
lämnas till honom. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (1999:354). 

41 § Sekretess gäller hos polismyndighet och åklagarmyndighet, samt hos 
Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och 
Migrationsverket, för uppgift om enskilds personliga förhållanden i en 
angelägenhet som avser en framställning enligt 3 § lagen (2000:344) 
om Schengens informationssystem 

   1. om omhändertagande av en person som har efterlysts för utlämning, 
   2. om att en person skall nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i 

Schengenstaterna (spärrlista), 
   3. om tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes 

eller någon annans säkerhet, samt 
   4. om dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder, om det inte står 

klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon 
honom närstående lider men. 

   Sekretess gäller hos myndighet som prövar ansökningar om visering 
och uppehållstillstånd för uppgift om enskilds personliga förhållanden 
i en angelägenhet som avser en sådan framställning som avses i första 
stycket 2 under samma förutsättningar som anges i första stycket. 

   Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas ut enligt vad som 
föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen (2000:344) om 
Schengens informationssystem. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2000:373). 

   42 § /Träder i kraft I:2003-01-01/ Sekretess gäller i verksamhet som 
avser screening av prover från nyfödda barn för vissa 
ämnesomsättningssjukdomar (PKU) och förande av eller uttag ur det 
register som förs i denna verksamhet enligt lagen (2002:297) om 
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. för uppgift om enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller 
henne närstående lider men. 
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   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2002:299). 

43 § Sekretess gäller hos Sjöfartsverket vid tillsyn enligt 10 kap. 
fartygssäkerhetslagen (1988:49) för anmälan eller annan utsaga av 
enskild, om det kan antas att den enskilde eller någon honom 
närstående lider men om uppgiften röjs. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio 
år. Lag (2002:456). 

44 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2002:445) om medling 
med anledning av brott för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
Lag (2002:446). 
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Appendix D:  Intervjuerna 
Intervjuerna gjordes så att intervju-respondenterna fick ett dokument 
tillskickat sig med frågor via e-post. Båda respondenterna valde dock att 
svara på frågorna muntligt per telefon och pratade då fritt om ämnet 
istället för att hålla sig strikt till frågorna. Detta kan förklaras med att alla 
frågor inte passade respondenternas situation och att de därför fick 
anpassa dem själva. Ett tydligt exempel är Ola Ohlsson som inte alls 
använder elektroniska journalsystem på sin klinik vilket gör att frågorna 
på många sätt inte passade alls. Frågorna var dock en grund som visade 
respondenterna vilket ämnesområde jag var intresserad av att veta mer 
om. 
 
Fråga 7 som handlar om vilka funktioner de skulle vilja ha i en handdator 
kan tyckas vara väldigt ledande. Den är avsiktligt konstruerad så för att 
dels ge respondenterna en uppfattning om vilka saker det överhuvudtaget 
går att göra med en handdator och för att underlätta för respondenterna. 
Om man inte är så tekniskt bevandrad kan det vara väldigt svårt att 
föreställa sig vad man skulle vilja göra. Att få svaret att man inte önskar 
någon speciell funktion för att respondenten inte kan komma på något är 
enligt min åsikt sämre än ett svar som är ”uppstyrt”. Ett blankt svar kan få 
läsaren att tro att respondenten inte kan eller vill använda handdatorer alls 
medan man med ett ”uppstyrt” svar åtminstone visar att respondenten är 
intresserad av att använda handdatorer i olika sammanhang, även om de 
inte kan komma på några egna sammanhang. 
 
När det gäller olika scenarion i fråga 8 hade respondenterna lite olika 
åsikter om samma situation. Detta kan bero på att man på olika ställen 
utför samma sak, i det här fallen ronden, på lite olika sätt. 
 
Intervju-respondent 1 
Magnus Forssblad 
Klinikchef på S:t Görans Artro Clinic 
Stockholm 
 
Intervju-respondent 2 
Ola Ohlsson 
Överläkare vid Medicinkliniken i Kristianstad 
Ordförande i svenska läkemedelsrådet 
Kristianstad 
 
Ytterligare ett par intervju-respondenter kontaktades. En avbröt 
samarbetet efter ett tag och ytterligare ett par lovade svara men har sedan 
inte hört av sig trots påminnelser. 
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Sandra Larsson 
sanla135@student.liu.se 
 
Frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på: 

1. Hur hanterar man journaler inom sjukvården där du jobbar? 
Elektroniska journalsystem antar jag, eller? Hur gör man helt 
praktiskt när man ska läsa i en patients journal. Hur får man med 
sig informationen till besöksplatsen? Hur sköts införandet av 
anteckningar i journalerna? 
 

2. Vad gör man för att värna om patienternas personliga integritet? 
Finns det någon policy med lösenord, inlåst dator, utskrifter osv? 
 

3. Vilka nackdelar finns det med det systemet? 
 

4. Vilka fördelar finns det med det systemet om man jämför med ex 
pappersjournaler? 
 

5. Har du några förslag på hur du skulle vilja förbättra systemet? 
 

6. Tror du att det skulle fungera bättre om man kunde ladda ner hela 
eller delar av patienternas journaler till en handdator och ta med 
sig? Har du några idéer på när det INTE skulle fungera bättre? 
 

7. Vilka funktioner skulle du vilja ha i handdatorn om du fick önska 
fritt? Patientjournal? kommunikationssystem läkare emellan? 
Labbrapporter? Informationshämtning? Receptskrivning? 
Diktafon? Sambandcentral med meddelanden till alla? 
 

8. För att kunna visa hur det är tänkt att använda handdatorn hade jag 
tänkt skriva ner 2 olika scenarion i min rapport där det beskrivs lite 
olika situationer när man använder handdatorn och det fungerar bra 
och dåligt. Det kan både vara att det fungerar dåligt helt praktiskt 
men också att det kan vara dåligt ur patientintegritetssynpunkt. 
 
Kan du berätta kort om hur ett exempel på en arbetsdag kan se ut 
(helst på 2 vitt skiljda ställen) och i vilka moment som en 
handdator kan vara till nytta och när den kan vara till besvär? 

 
Tack för att du tog dig tid. 
 
Med vänliga hälsningar 
Sandra Larsson 



   

På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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