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INTERPELLATIONSSVAR: ”ANGÅENDE FÖRBEREDELSER INFÖR INFÖRANDET AV GDPR”

Maria Dellham (M) ställer i sin interpellation frågan hur förberedd Region
Västmanland är inför införandet av EU:s dataskyddsförordning GDPR.
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och
med den 25 maj 2018. Mycket i förordningen liknar de regler som finns i
personuppgiftslagen men det finns några viktiga skillnader. Regionen har
sedan hösten 2016 arbetat med ikraftträdandet. Man har deltagit i ett
gemensamt arbete inom sjukvårdsregionen 7-klövern. Arbetsgruppen har
diskuterat olika frågor kopplade till förordningen och har bland annat tagit
fram gemensamma dokument och avtalstexter.
När det gäller kravet på obligatoriska riskanalyser har regionen utarbetat
metodstöd, mallar och utbildningsmaterial mm, så att riskanalyserna i allt
väsentligt på ett enkelt sätt kan genomföras av de berörda verksamheterna
själva med bara några timmars tidsåtgång.
När det gäller skyldighet att anmäla incidenter pågår arbete med att
förstärka förmågan att upptäcka och dokumentera eventuella incidenter.
Mallar för incidentrapporter har tagits fram.
Ett omfattande arbete bedrivs sedan snart tre år för att kartlägga alla ITsystem och IT-relaterade tjänster. I dessa ingår de som innefattar
personuppgiftsbehandling och därmed omfattas av GDPR. Säkerheten i
samtliga större system och tjänster har värderats med hjälp av regionens
fastställda metod för informationsklassning där mer än 500 system har
klassats. Bedömningen är att regionen med detta arbete som grund inte bör
löpa risk att drabbas av sanktionsavgifter. Däremot är det naturligtvis
nödvändigt att fortsätta prioritera arbetet med informationssäkerhet i
regionens verksamheter.
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Inbyggt dataskydd innebär att man ska ta hänsyn till
integritetsskyddsreglerna redan när man utformar IT-system och rutiner.
Bestämmelserna innebär krav på regionen men än i högre grad på
leverantörer av IT-relaterade lösningar. Här genomför regionen ett arbete för
att stärka rutinerna kring upphandlingar så att nödvändiga analyser och
kravställningar beaktas vid nya upphandlingar.
Missbruksregeln innebär att man i dag kan använda enklare regler för
personuppgifter i ostrukturerat material. Den kommer att upphöra. Inför
detta genomför personuppgiftsombudet ett omfattande arbete med
information till regionens olika verksamheter. Detta innefattar bland annat
information på intranätet, ett trettiotal informationstillfällen på
arbetsplatsträffar och olika chefsfora. Inför införandet i maj genomförs även
ett antal öppna möten för att svara på eventuellt kvarstående frågor.
Arbetet med förberedelser inför införandet av GDPR kan ses som en naturlig
del i regionens informationssäkerhetsarbete. Samtliga åtgärder har hanterats
inom ramen för ordinarie personals arbetstider.
Slutsatsen är att regionens verksamheter är väl förberedda inför införandet av
GDPR. Med detta anser jag interpellationen vara besvarad.

Karin Thorborg (V)
Regionråd

