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“Security is not generally a problem in normal operation, but special 
measures must be taken (such as data encryption) when avian carriers 
are used in a tactical environment.” 
   - RFC 1149 

“But if it is true that the act of observing changes the thing which is 
observed, it's even more true that it changes the observer.” 
   - Terry Pratchett 



Abstrakt 
Samtidigt som användandet av e-recept ökar i Sverige har Datainspektionen vid en tillsyn hos Apoteket AB 
konstaterat att det, i samband med överföringen av e-recept från vissa vårdgivare till Apoteket, finns brister 
i personuppgiftshanteringen. Hur uppstod dessa brister och finns det något de inblandade organisationerna 
kan göra för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden? 

Arbetet behandlar hanteringen av kommunikationssäkerhetsproblematik i ett inter-organisatoriskt 
perspektiv och beskriver hur det övergripande informationssäkerhetsarbetet påverkats av olika aktörers syn 
på ansvarsfrågor. Arbetet har sin utgångspunkt i en kvalitativ fallstudie där hanteringen av e-recept mellan 
Kalmar läns landsting och Apoteket AB står i fokus. Representanter från Apoteket AB, Kalmar läns 
landsting, Datainspektionen och Sjukvårdsrådgivningen SVR AB intervjuats i ett försök att beskriva, förstå 
och förklara de olika organisationernas syn på e-recept, dess kommunikationskanaler och 
kommunikationssäkerhetsansvaret vid överföring av elektroniska förskrivningar. Målet är att med hjälp av 
denna kunskap skapa ny förståelse för hur kommunikationssäkerhetsbrister kan uppstå i inter-
organisatoriska sammanhang. 

Som grund för diskussionen presenteras teoretiska aspekter på det svenska systemet för e-recept, följt av en 
vårdjuridisk översikt samt teorier inom informationssäkerhetsområdet. Studien visar att de grundläggande 
förutsättningarna för en fungerande inter-organisatorisk kommunikation finns men att aktörerna haft svårt 
att hitta lämpliga verktyg för att koordinera ansvarsfrågor. 

Nyckelord: kommunikationssäkerhet, inter-organisatorisk samverkan, e-recept, informationssäkerhet, 
hälsoinformatik.



Sammanfattning 

Elektroniska läkemedelsförskrivningar, som behåller sin elektroniska form hela vägen från förskrivare till 
farmaceut, har i en eller annan form använts i Sverige sedan 1980-talet och under slutet av 2007 var 68% av 
alla förskrivningar som behandlades av svenska apotek just sådana, så kallade e-recept. I november 2007 
genomförde Datainspektionen en tillsyn hos Apoteket AB för att kontrollera hur 
personuppgiftshanteringen gick till i samband med behandlingen av e-recept. I det tillsynsbeslut som 
Datainspektionen presenterade i februari 2008 framgick bland annat att man funnit brister i hur e-recept 
kommunicerades mellan nio vårdgivare och Apoteket AB. Bland bristerna nämndes att e-recept, 
innehållande känsliga personuppgifter, skickades okrypterade över ett nätverk, Sjunet, vilket bedömts vara 
ett öppet nät. 

Med utgångspunkt i Datainspektionens tillsynsbeslut genomfördes en kvalitativ inter-organisatorisk 
fallstudie där hanteringen av e-recept mellan förskrivare inom Kalmar läns landsting och Apoteket AB stod 
i fokus. Genom intervjuer med representanter från Apoteket AB, Landstinget i Kalmar län, 
Datainspektionen och Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, var förhoppningen att en bild av de olika 
organisationernas syn på e-recept och Sjunet samt de ansvarsförhållanden som fanns rörande 
kommunikationssäkerheten skulle framträda. Målet var att denna bild, tillsammans med organisationernas 
styrdokument för informationssäkerhet samt annan dokumentation av betydelse för förståelse av 
organisationernas syn på e-recept samt Sjunet, skulle tjäna som utgångspunkt för ett försök att identifiera 
skillnader och likheter i de olika organisationernas syn på de verktyg som används samt det ansvar 
respektive organisation har rörande kommunikationssäkerheten i samband med behandlingen av e-recept. 

Arbetets teoretiska referensram innehåller en kortfattad beskrivining av det svenska systemet för e-recept 
samt valda delar av de lagrum som reglerar hanteringen av e-recept. Dessutom behandlas konceptet 
informationssäkerhet och särskilt den del av informationssäkerheten som är av vikt för detta arbete, 
kommunikationsäkerhet. 

Arbetets empiri samlades in dels via semi-strukturerade intervjuer och dels genom studier av dokument som 
de intervjuade organisationerna ställde till förfogande. Intervjuerna kretsar runt tre kärnområden, nämligen 
e-recept, Sjunet samt synen på Datainspektionens tillsynsbeslut, men varje respondent fick även möjligheten  
att lyfta ytterligare frågor denna ansåg viktiga. De insamlade dokumenten bidrog till att fördjupa förståelsen 
för organisationernas syn på de studerade företeelserna och fungerade även som komplement till den syn 
respektive respondent förmedlade. 

Den insamlade empirin visar att de grundläggande förutsättningarna finns för en fungerade inter-
organisatorisk kommunikation, men att aktörerna haft svårt att hitta lämpliga verktyg för att koordinera 
ansvarsfrågor. Den visar vidare att den juridiska situationen runt e-recept inte alltid bidragit till att förenkla 
detta arbete. Att i likhet med  Sjukvårdsrådgivningen SVR AB använda avtal med möjlighet att bland annat 
utkräva vite för att säkerställa att avtalen följs skulle kunna vara ett möjligt tillvägagångssätt. Detta skulle 
även kunna lyfta frågan till ledningsnivå vilket tidigare delvis uppfattats som svårt. 

Att kommunikationssäkerhetsbristerna alls uppstått kan delvis ha sitt ursprung i Sjunets förvandling från att 
ha varit ett krypterat nät till att vara ett okrypterat men kvalitetssäkrat nät. Samtliga respondenter är överens 
om att denna förändring antagligen inte kommunicerats tillräckligt tydligt från förvaltaren till de olika 
nyttjarna. En annan bidragande orsak kan vara den tradition som verkar finnas runt fokus på 
patientsäkerhet när man talar om säkerhet i samband med e-recept. Både bland respondenterna och i den 
insamlade sekundärempirin framträder patientsäkerhet som synonymt med säkerhet när man talar om e-
recept. Detta fokus är varken fel eller anmärkningsvärt men det väcker frågan om det kan ha bidragit till att 
krypteringfrågan hamnat lite i skymundan. 

Studiens inter-organisatoriska prägel har givit ett bredare perspektiv på de studerade företeelserna, dock på 
bekostnad av en djupare analys av respektive organisation. Detta har bidragit till en viss försiktighet vad 
gäller slutsatser, varför dessa även kompletterats med resonerande reflektioner och förslag på framtida 
studier. 



Summary 
Electronic prescriptions, which keep their electronic form all the way from prescriber to pharmacists, have 
in one way or another been used in Sweden since the 1980s and by the end of 2007 the share of all 
prescriptions that were handled electronically by Swedish pharmacies, so called e-prescriptions, was up to 
68%. In November 2007, the Swedish Data Inspection Board (Datainspektionen) exercised supervision of 
compliance with the Personal Data Act at the Cooperation of Swedish Pharmacies (Apoteket AB) in order 
to observe how the processing of personal data was handled in relation to e-prescriptions. In 
Datainspektionen’s decision after the supervision, which was presented in February 2008, deficiencies had 
been noted in the way e-prescriptions were communicated between nine caregivers and Apoteket AB. 
Among the deficiencies it had been concluded that e-prescriptions containing sensitive personal data had 
been sent unencrypted over a network, Sjunet, which had been classified as an open network. 

With Datainspektionen’s decision as a starting point, a qualitative case study was performed with focus on 
the handling of e-prescriptions between Kalmar County Council and Apoteket AB. Through interviews 
with representatives from Apoteket AB, Kalmar County Council, Datainspektionen and 
Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, the expectation was that a common picture of how the different 
organizations view e-prescriptions, Sjunet and the division of responsibility for the communication security 
would appear. The goal was that this picture, together with information security guideline documents from 
the organizations, would allow similarities and differences of their different views to be identified. 

This thesis’ review section includes a brief description of the Swedish system for e-prescriptions as well as 
an overview of parts of the legal system which regulates e-prescriptions. The concept of information 
security, and in particular communication security which is of special importance to this thesis, is also 
presented. 

The empirical data was collected partly through semi-structured interviews and partly through studies of 
documents provided by the different organizations. The interviews revolve around three areas: e-
prescriptions, Sjunet and opinions on the supervision decision from Datainspektionen. Each respondent 
was also given the opportunity to expound on their own views on any subject they themselves found 
noteworthy. The gathered documents served to increase the understanding of the organizations’ view of the 
studied phenomena and also worked as a supplement to the views portrayed by the interviews. 

One possible reason that the described deficiencies came to exist might be the transformation of Sjunet 
from an encrypted network to an unencrypted but quality ensured network. All respondents agree that 
information about this transformation was probably not communicated in a sufficient way. Another 
contributing reason might be the tendency to focus heavily on patient security when discussing e-
prescriptions, almost up to a point where patient security is equated with overall security. The heavy focus 
on patient security is neither wrong nor surprising; it does however raise the question whether or not it has 
contributed in making encryption a somewhat neglected issue. 

The inter-organizational perspective of this thesis has broadened the views of the studied phenomena, but 
has at the same time had an impact on the depth of the analysis of each organization. The situation implied 
the use of caution when conclusions were drawn, and these were also supplemented by adding reflections 
on the results of the case study as well as suggestions on future studies. 
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1 Inledning 
I samband med en tillsyn som Datainspektionen gjorde hos Apoteket AB (i fortsättningen benämnt 
Apoteket) hösten 2007 upptäcktes ett antal brister, något som senare under vintern 
uppmärksammades i media (se bland annat Larsson 2008, Steinholtz 2008 och Olsson 2008). En brist 
som fick mycket uppmärksamhet var det faktum att elektroniska recept skickades okrypterade över 
öppna nätverk på sin väg från vissa vårdinrättningar till Apoteket. ”Om man ska få behandla känsliga 
personuppgifter måste dessa skyddas med effektiva säkerhetsåtgärder ... säger Datainspektionens 
generaldirektör Göran Gräslund” i ett pressmeddelande februari 2008 (Datainspektionen, 2008a). 

Genom att undersöka orsakerna till dessa brister ur såväl ett datatekniskt som ett informatiskt 
perspektiv är förhoppningen att arbetets bredd även ska bli dess styrka då denna tvärvetenskapliga 
genomlysning kan öppna för nya infallsvinklar som annars gått förlorade i den enskilda disciplinens 
specifika diskurs. 

1.1 Bakgrund 
Ett e-recept kan beskrivas som en elektronisk tvåvägskommunikation mellan läkare och apotek där 
ett läkemedelsrecept skapas eller ändrats (Mack, 2004) genom att läkaren skrivit in eller redigerat 
receptuppgifterna direkt i ett datasystem. På så vis genereras receptet elektroniskt istället för att det 
skrivs på papper (Kilbridge, 2001). Receptet förblir sedan i sin elektroniska form hela vägen från 
läkare till apotek. Läkemedelsförskrivningar skickade via fax eller recept som genererats elektroniskt 
men sedan förmedlas på papper är således inte att betrakta som e-recept (Mack, 2004). 

De första svenska experimenten med e-recept inleddes i början av 1980-talet (Åstrand, 2007) och 
under slutet av 2007 var 68% av alla recept som behandlades av svenska apotek e-recept (Apoteket 
2008d). Övergången från handskrivna pappersrecept till e-recept anses ha många fördelar och 
förskrivarna upplever e-recept som tidsbesparande och säkra. De upplever dessutom att de med hjälp 
av e-recept kan ge patienten en bättre service (Waern & Petersson, 2008). I Europa har system för e-
recept införts i bland annat Danmark, Tjeckien och England och ett antal andra länder undersöker 
eller håller på att införa system för e-recept på nationell nivå (EU-kommissionen, 2007). 

Datainspektionen genomförde i november 2007 en tillsyn hos Apoteket. Syftet med tillsynen var att 
”kontrollera hanteringen av personuppgifter som överförs i elektroniska recept” (Datainspektionen, 
2008b, s 2) samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för att kontrollera direktåtkomsten till 
receptuppgifterna. I det tillsynsbeslut Datainspektionen presenterade i februari 2008 påvisas ”brister i 
fråga om logguppföljning, kommunikationssäkerhet1 och autentisering [vilket] strider mot 31 § 
personuppgiftslagen som ställer krav på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 
känsliga personuppgifter” (Datainspektionen, 2008b, s 1). 

En av kommunikationssäkerhetsbristerna bestod i att elektroniska läkemedelsrecept, som innehåller 
känsliga personuppgifter, skickades okrypterade mellan nio parter (landsting och privata företag) och 
Apoteket över öppna nätverk ”som till exempel ... Sjunet” (Datainspektionen, 2008b, s 3). Eftersom 
det är Apoteket som tillhandahåller en funktion för att ta emot elektroniska recept anser 
Datainspektionen att ansvaret för kommunikationssäkerheten finns hos Apoteket. Apoteket har 
tidigare ansett sig ha ansvar för kommunikationssäkerheten från sin brandvägg, något som de 
uppfattat att vårdgivarna varit medvetna om (Datainspektionen, 2008b). Exakt vad som menas med 

                                                      

1 Vad Datainspektionen avser med kommunikationssäkerhet framgår inte av tillsynsbeslutet. För en definition av termen så 
som den används i detta arbete, se avsnitt 3.3.3. 
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”att Apotekets personuppgiftsansvar gäller från Apotekets brandvägg” (Datainspektionen, 2008b, s 
2) framgår inte, men från sammanhanget tolkas det enklast som att Apoteket anser sig bära ansvar för 
e-recept som befinner sig i nätverk kontrollerade av Apoteket. 

Datainspektionens tillsynsbeslut återfinns i sin helhet som Bilaga 1. 

1.2 Syfte och mål 
Avsikten med arbetet är att med utgångspunkt i Datainspektionens tillsynsbeslut undersöka möjliga 
orsaker till att e-recept överfördes okrypterade och utifrån den framtagna informationen samt lagar, 
styrdokument och standarder för informationssäkerhetsarbete, undersöka om det är möjligt att 
identifiera områden där hanteringen av e-recept, ur ett kommunikations- och 
informationssäkerhetsperspektiv, skiljer sig från vad man skulle kunna förvänta sig. 

Arbetet har som mål att skapa förståelse för hur orsakerna till att kommunikationssäkerhetsbristerna 
vid hanteringen av e-recept uppstod samt utreda om möjlighet finns att identifiera och 
rekommendera eventuella förändringar av informationssäkerhetsarbetet som berör e-recept. 

Hur uppstod denna brist och vad kan de inblandade organisationerna göra för att undvika att 
liknande situationer uppstår i framtiden? 

1.3 Avgränsningar 
På grund av de begränsningar arbetet har i fråga om tid kommer personlig kontakt gentemot 
vårdgivare endast tas med Landstinget i Kalmar län. Anledningen till att just Landstinget i Kalmar län 
har valts som studieobjekt är, förutom den geografiska närheten, det faktum att detta landsting var ett 
av de nio landsting som skickat okrypterade e-recept till Apoteket.  
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2 Metod och tillvägagångssätt 
Arbetet har genomförts i tre faser där den första fasen syftat till att skapa förståelse för de 
organisationer och företeelser som undersöks, samt formulera syfte och mål för att vid avslutad 
studie kunna fastställa om arbetet levt upp till de förväntningar som inledningsvis fanns rörande 
resultat och kunskapsbildning. Genom initial kontakt med eHälsoinstitutet kunde aktuella 
organisationer identifieras och kontaktas. 

Den andra fasen var en djupare studie av fyra organisationer, Apoteket, Datainspektionen, 
Landstinget i Kalmar län samt Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (i fortsättningen benämnt 
Sjukvårdsrådgivningen). Syfte var att skapa en bild av hur dessa fyra organisationer ser på e-recept 
och Sjunet samt den roll varje organisation har i förhållande till varandra med avseende på 
kommunikationssäkerheten. Kunskapsinsamlandet i denna fas genomfördes genom intervjuer och, 
då det var möjligt, genom studier av de berörda organisationernas styrdokument för 
informationssäkerhet samt annan dokumentation av betydelse för förståelsen av deras syn på e-
recept. 

I arbetets tredje fas kom sedan kunskapen som genererats i arbetets tidigare faser att bli utgångspunkt 
för att försöka att identifiera skillnader i de olika organisationernas syn på de verktyg som används 
samt det ansvar respektive organisation har rörande kommunikationssäkerheten i samband med 
behandlingen av e-recept. Målet var att med hjälp av denna kunskap tillsammans med relevanta lagar 
samt riktlinjer för informationssäkerhet skapa ny förståelse för hur kommunikationssäkerhetsbrister 
kan uppstå i inter-organisatoriska sammanhang. 

Nedan beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som arbetet bygger på. Tonvikten ligger på 
diskussion, motivering och kritik av de val som gjorts, men det ges även en kortfattad redovisning av 
andra möjliga ansatser, metoder och tillvägagångssätt. Avsnittet inleds med en diskussion om 
kunskapsbildning då detta tillsammans med undersökningens frågeställning bör ligga till grund för 
vilken metod som används. Efter detta beskrivs hur arbetet förhåller sig till aktuella 
forskningstraditioner samt vilken metod som valts. Slutligen diskuteras arbetets validitet, reliabilitet 
samt metodkritik. 

2.1 Kunskapsbildning 
Som ett steg i planeringen av tillvägagångssätt för arbetet genomfördes en inventering av 
kunskapsbildningsmålet. Enligt Goldkuhl (1998) tjänar kategoriseringen av den kunskap arbetet 
syftar till att utveckla som vägledning för läsaren och talar om i vilka sammanhang kunskapen kan 
komma att appliceras på ett betydelsefullt sätt.  

Kunskapsbehovet för att uppfylla arbetets syfte kan sägas vara av en deskriptiv, förståelseinriktad och 
förklarande karaktär. I en jämförelse med Lundahl & Skärvad (1999) skulle arbetets 
kunskapsproduktion sägas syfta till kartläggning och till att vara en utgångspunkt för förändring. 

2.2 Förhållandet till forskningstraditioner 
De olika studieobjektens världsbilder skiljer sig oundvikligen från varandra och deras innebörder 
måste således förstås genom beskrivning och tolkning (Lundahl & Skärvad, 1999). Även Merriam 
(1994) menar att verkligheten bör tolkas snarare än mätas då verkligheten är ett subjektivt begrepp. 
Detta medför att det i arbetet blir naturligt att använda ett hermeneutisk förhållningssätt till 
observationer och tolkningar. 
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Även det fenomenologiska perspektivet ligger nära till hands då arbetet vill förstå hur människor i de 
olika organisationerna upplever kommunikationssäkerhetsproblematiken kring e-recept. Just den 
upplevda verkligheten är enligt en fenomenologisk ansats vad som är väsentligt i en situation (Wallén, 
1993). Dessa upplevelser samlas lämpligast in genom intervjuer som sedan forskaren tolkar (Patton, 
1990). 

Motpolen till framförallt den hermeneutiska ansatsen kallas positivism vilken utgår ifrån att det finns 
en enda och reell verklighet där endast säker kunskap, byggd utan påverkan av förförståelse eller 
tolkningar är intressant (Thurén, 1991). Arbetets mål, att förklara och skapa förståelse, blir således 
svåra att förena med en positivistisk ansats. 

2.3 Metodval 
Den kvalitativa metoden utmärker sig genom en förstående inriktning. Centralt i denna inriktning är 
således att samla in information för att skapa förståelse snarare än att mäta informationens giltighet. 
Den kvantitativa metodens datainsamling är mer formaliserad och kännetecknas av selektivitet och 
avstånd till det studerade. Den insamlade datan ligger sedan till grund för formaliserade analyser och 
statistiska beräkningar (Holme & Solvang, 1997). 

Med detta arbetes frågeställning och kunskapsmål i fokus faller valet av metod på den kvalitativa 
ansatsen. Att använda en kvantitativ metod för att uppnå samma mål, vore inte praktiskt 
genomförbart med tillförlitliga resultat givet arbetets omfattning och avgränsningar. 

Valet av fallstudie som form för arbetet är rimligt, då detta enligt Patton (1990) är ett lämpligt 
angreppssätt för att studera en viss grupp människor, en organisation, ett specifikt problem eller en 
unik situation. Enligt Merriam (1994) innebär inte heller fallstudien som form att metodvalet för 
insamling av empiri begränsas, då fallstudier till sin natur är lämpad att använda de flesta typer av 
metoder för datainsamling. Den kvalitativa fallstudien som forskningsmetod utmärker sig bland annat 
genom att vara heuristisk i sin karaktär, vilket innebär att den kan hjälpa läsaren att utveckla en större 
förståelse av den studerade situationen eller att förklara uppkomsten av olika företeelser.  

Den primära datainsamlingen har skett genom intervjuer med respondenter från studieområdets 
centrala aktörer: Apoteket, Landstinget i Kalmar län, Datainspektion och Sjukvårdsrådgivningen. 
Valet av respondenter har skett genom en kombination av ett ändamålsenligt urval och ett så kallat 
snöbollsurval (Hartman, 2004). Valet av urvalsmetod är grundat i arbetets sökande efter en viss typ 
av kunskap samtidigt som det på förhand delvis har varit svårt att identifiera en lämplig respondent 
inom varje organisation. Intervjuerna har haft en semistrukturerad karaktär (Lundahl & Skärvad, 
1999) då intervjuerna har utgått ifrån ett antal förutbestämda frågor. Dessa frågor har sedan givit 
möjlighet att ställa uppföljningsfrågor för att förtydliga eller fördjupa förståelsen, allt utifrån 
respondentens referensram2. Då vissa intervjuer haft som mål att jämföra organisationernas syn på 
arbetets studieobjekt3, medan andra syftat till att öka förståelsen för specifika företeelser, har de 
strukturerade frågorna varierats beroende på respondent. 

Det har fallit sig naturligt att inte låta intervjuerna begränsas av en förutbestämd frågemängd utan 
istället använda en fri intervjuform som uppmuntrar till dialogutvecklande frågor då studien präglas 
av explorativa drag med inriktning på respondentens egna tankar och åsikter snarare än rena fakta 
(Lundahl & Skärvad, 1999). I de fall då respondenterna inte har kunnat intervjuas på plats har en 

                                                      

2  Ett exempel på intervjufrågor, samt den information de syftar till att generera, återfinns i Bilaga 2. 
3  Med studieobjekt avses främst e-recept och Sjunet, men även Datainspektionens tillsynsbeslut samt organisationernas 

förhållande till varandra och den förestående omregleringen av apoteksmarknaden. 
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telefon- alternativt mejlintervju genomförts. Strävan har i dessa fall varit att behålla den 
semistrukturerade karaktären i frågeställningen i den mån detta varit möjligt. I samband med 
presentationen av respektive intervju, ges även en närmare presentation av tillvägagångssätt. 

Även sekundärempiri i form av dokumentation från respektive organisation har använts i den mån 
sådan funnits tillgänglig och varit relevant för arbetets frågeställning. 

2.4 Arbetets validitet 
Graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och operationella definitionen av ett fenomen 
kombinerat med frånvaro av systematiska fel är enligt Lundahl & Skärvad (1999) ett mått på en 
studies validitet. De skiljer även mellan begreppen yttre och inre validitet. Hög inre validitet innebär 
att studien faktiskt mäter det den avsåg att mäta, medan hög yttre validitet antyder att studien är 
generaliserbar och kan tillämpas på andra situationer än den specifikt studerade. 

Graden av inre validitet beror till viss del på reliabiliteten, i avseendet avsaknad av slumpmässiga fel i 
de mätinstrument studien använder för datainsamling (Lundahl & Skärvad, 1999). I föreliggande 
arbete har det funnits en strävan efter att säkra reliabiliteten genom att låta samtliga intervjuer som 
syftat till att jämföra organisationernas syn på arbetets studieobjekt utgå från en gemensam samling 
grundfrågor. Dessa har sedan utgjort grunden för den fortsatta diskussionen. 

Repstad (1999) beskriver hur olika metoder för datainsamling kan kombineras genom så kallad 
metodtriangulering. Fördelen med detta förhållningssätt till metoder är att dataunderlaget blir bredare 
vilket potentiellt ger upphov till en starkare tolkning. För att stärka validiteten i detta arbete har 
försök till triangulering gjorts genom att kombinera kvalitativa intervjuer med studier av 
sekundärempiri. Dessutom har intervjuer inte enbart genomförts gentemot de två huvudaktörerna 
Apoteket och Landstinget, utan även med respondenter från organisationer som haft del eller inblick 
i arbetet runt e-recept (se kapitel 2.5). Vidare har respondenterna så långt det varit möjligt erbjudits 
en aktiv roll i studien genom kontinuerlig återkoppling och uppföljning, dels under arbetets gång och 
dels då risker för missförstånd uppkommit. 

Patton (1990) menar att syftet med en kvalitativ studie oftast inte är att generalisera, utan att istället 
genomlysa de specifika frågor som studerats. I och med valet att grunda arbetet i en kvalitativ 
fallstudie blir den yttre validiteten nämnvärt begränsad. Detta ses dock ej som en svaghet då studiens 
syfte främst är att öka de inblandades förståelse för den uppkomna situationen samt öppna för nya 
förhållningssätt och frågeställningar. 

2.5 Presentation av organisationer i fallstudien 
Nedan följer en översiktlig presentation av de organisationer varifrån arbetets primär- och 
sekundärempiri är inhämtad. I kapitel 4 presenteras den primärempiri som inhämtats genom 
intervjuer från var och en av organisationerna samt eventuella sekundärkällor. 

2.5.1 Apoteket AB 

Apoteket är ett statligt ägt aktiebolag som har till uppdrag att med ensamrätt sälja läkemedel, både 
receptbelagda och receptfria. Försäljningen sker via landets närmare 1900 apotek och apoteksombud 
och varje år expedieras omkring 64 miljoner förskrivningar. Totalt arbetar 11 000 personer inom 
bolaget. Utöver kärnverksamheten bedriver Apoteket forskning, utveckling och tillverkning genom 
Apoteket Produktion & Laboratorier (APL) vilket gör Apoteket till en av Sveriges största 
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läkemedelsproducenter. I Apotekets uppdrag ingår även att verka för en bättre läkemedelsanvändning 
vilket man gör genom att erbjuda information, rådgivning och andra tjänster inom läkemedel och 
hälsa såsom e-recept (Apoteket AB, 2008c). 

Den 8 maj 2008 tog riksdagen beslut att omstrukturera Apoteket för att bereda väg för en kommande 
omreglering av apoteksmarknaden genom att starta ett bolag för att ta hand om försäljningen av en 
viss mängd apotek till privata aktörer. I själva huvudfrågan, huruvida privata aktörer ska få bedriva 
apoteksverksamhet, har ännu inget beslut fattats (Riksdagen, 2008). 

2.5.2 Landstinget i Kalmar län 

I Kalmar län bor cirka 233 000 invånare fördelade på 12 kommuner. Landstinget ansvarar för hälso- 
och sjukvård, tandvård och utbildning. Den överlägst största delen av budgeten, hela 87%, läggs på 
hälso- och sjukvården. Av de 6 900 person som arbetar inom Landstinget i Kalmar län är 4 av 5 
kvinnor (Landstinget i Kalmar län, 2008). 

Landstinget i Kalmar län ingår, precis som övriga svenska landsting, i medlemsorganisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL:s högsta beslutande organ är kongressen vilken 
utgörs av 451 ombud från medlemmarnas respektive fullmäktigeorgan. Kongressen utser en styrelse 
som väljs på en period av fyra år, denna beslutar sedan vad SKL ska rikta sitt fokus på fram till nästa 
kongress. I prioriteringarna för 2008 har fokus bland annat riktats på områden som ökad 
patientsäkerhet, nationell IT-strategi för vård och omsorg samt samverkan inom vård och omsorg 
(Landstinget i Kalmar län, 2008). 

2.5.3 Sjukvårdsrådgivningen (Carelink) 

Carelink AB (i fortsättningen benämnt Carelink) bildades i december 2000 med visionen att samla 
alla aktörer inom vård och omsorg i en organisation med uppgiften att skapa en gemensam bild och 
strategi för hur IT kan och bör användas i vården. Syftet var att på så vis bidra till ökad kvalitet, 
tillgänglighet och effektivitet inom IT i vårdsektorn. Ett exempel på detta arbete är handlingsplanen 
Nationell IT-strategi för vård om omsorg där Carelink i samarbete med representanter för 
Socialdepartementet, SKL, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Apoteket utarbetat och enats om 
grundläggande principer för nationell samverkan på IT-området (Carelink, 2008d). 

I oktober 2007 förvärvades Carelink av Sjukvårdsrådgivningen och från och med 1 januari 2008 är 
Carelink en del av Sjukvårdsrådgivningen4 (Carelink, 2008d). 

2.5.4 Datainspektionen 

Datainspektionen är en central förvaltningsmyndighet som har tillsynsansvar för lagar som 
personuppgiftslagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen. Detta gör man genom att utföra 
kontroller, så kallad tillsyner, hos företag, myndigheter eller organisationer. Tillsynen kan ske på plats, 
via brev eller telefon och är i de flesta fall planerad, men kan också ske som ett resultat av klagomål 
från enskilda personer eller uppgifter i massmedia. Inför en tillsyn på plats informerar oftast 
Datainspektionen tillsynsobjektet i förväg, men även oanmälda inspektioner förekommer. Den 

                                                      

4  Carelink och Sjukvårdsrådgivningen används i arbetet, där inget annat framgår av sammanhanget, synonymt med varandra 
som benämning på rollen som förvaltare av Sjunet. 

6 



största andelen inspektioner är så kallade temainspektioner som fokuserar på en hel bransch eller 
sektor (Datainspektionen, 2008c). 

Vad gäller tillsynsansvaret för personuppgiftslagen är Datainspektionens uppgift och mål att bidra till 
att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet, 
samt att säkerställa att reglerna för sådan behandling följs. Dessutom ska detta mål nås utan att 
eventuella åtgärder onödigt hindrar eller försvårar användningen av teknik (Datainspektionen, 2008c). 

2.6 Metodkritik 
Arbetets metodfokus på kvalitativa intervjuer ger goda möjligheter att fånga upp respondenternas 
känslor och upplevelser. Intervjutypen kan dock ge upphov till information färgad av dessa, vilket 
kan leda till en inkorrekt bild av verkligheten, exempelvis i fråga om rena fakta som kan ha 
missuppfattats av respondenten. Att ett förhållandevis lågt antal respondenter kunnat höras inom 
ramen för arbetet påverkar såklart reliabiliteten hos empirin. Genom att samtidigt ha studerat 
tillgänglig sekundärempiri kan ändå en viss grad av metodtriangulering uppnås och motverka den 
eventuella bristen. 

En möjlig risk är att sekundärempiri som anskaffas kan vara daterad till en tid senare än 
Datainspektionens tillsynsbeslut (2008b). Detta medför en risk för att det i analysarbetet tagits hänsyn 
till fakta som inte stämmer överens med verkligheten vid tidpunkten för bristernas uppdagande. För 
att minska risken för feltolkning har genomgången av källmaterial därför alltid kombinerats med en 
strävan att verifiera sådana uppgifter som verkar motsäga förekomsten av brister. 

Alla intervjuer har inte kunnat genomföras med samma förutsättningar. Besöksintervjuer har av 
tidsmässiga, ekonomiska och geografiska skäl blandats med telefon- och mejlintervjuer. Även om de 
grundläggande frågeställningarna och den semistrukturerade formen på intervjuerna bibehållits i 
största möjliga mån, kan man inte helt bortse ifrån att reliabiliteten i intervjun som mätinstrument 
påverkats av skillnaderna i genomförandet. 
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3 Referensram 
I nedanstående kapitel ges en kortare orientering i begrepp som är centrala för arbetet. De områden 
som beskrivs är det svenska systemet för e-recept och dess olika komponenter så som 
kommunikationsnätet Sjunet och det nationella e-receptformatet. Vidare ges en kort introduktion till 
de lagar som reglerar hanteringen av e-recept samt en presentation av informationssäkerhet, dess 
syfte och några av dess beståndsdelar. Slutligen förs ett resonemang kring kryptering och hur det kan 
användas. 

3.1 Det svenska systemet för e-recept 
Det svenska systemet för e-recept har varit under utveckling sedan början av 1980-talet och år 2006 
fanns det sammanlagt 16 elektroniska journalhanteringssystem samt en webbapplikation 
(https://www.e-recept.nu) som hade tillstånd att överföra elektroniska läkemedelsförskrivningar till 
Apoteket (Åstrand, 2007). 

 
Figur 3.1: Förskrivningsförfarande, e-recept 

Figur 3.1 visar hur en elektronisk läkemedelsförskrivning går till i Sverige. Först skapar läkaren e-
receptet i sitt elektroniska journalhanteringssystem alternativt direkt på en webbapplikation. Om e-
receptet skapas i ett journalhanteringssystem skickas det antingen direkt till Apoteket eller också går 
det via en, för vårdgivaren, central receptserver (e-recept Stockholm, 2007). I samtliga fall 
transporteras e-receptet, vanligtvis via Sjunet (Malmqvist et al, 2004), till Apotekets nationella e-
receptbrevlåda där det sedan finns tillgängligt för farmaceuter på de olika lokala apoteken runt om i 
Sverige. Patienten kan således välja när och var han eller hon vill hämta ut sin medicin och om 
förskrivningen tillåter att patienten gör flera uttag går det även att lagra receptet i den nationella e-
receptbrevlådan tills dess att samtliga uttag gjorts eller receptet passerat sin giltighetstid (e-recept 
Stockholm, 2007). 

Eftersom e-recepten kan innehålla information som är känslig med avseende på patientens personliga 
integritet är det viktigt att all kommunikation av e-recept håller en hög nivå vad gäller konfidentialitet 
(Datainspektionen, 2008b). Eftersom flera organisationer är inblandade i kommunikationen av e-
recept är det viktigt att dessa överförs på ett säkert och korrekt sätt från förskrivare till farmaceut 
(LVFS, 1997:10). Under Datainspektionens tillsyn hos Apoteket i november 2007 framkom det att 
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Apoteket ansåg sig ha ansvar för personuppgifterna från det att en förskrivning lämnat Sjunet och 
anlänt till Apotekets brandvägg, något som man ansåg sig ha klargjort för vårdgivarna. 
Datainspektionen gör dock en annan bedömning och anser att Apoteket har ansvar för 
kommunikationssäkerheten i dess helhet eftersom Apoteket tillhandahåller en funktion för att ta 
emot e-recept. Denna uppfattning baserar man på Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande 
och utlämnande av läkemedel (LVFS, 1997:10) som säger att e-recept inte ska expedieras om kraven 
på säker och korrekt överföring inte uppfylls (Datainspektionen, 2008b; se även 3.2.9). 

3.1.1 Nationellt e-receptformat 

Projektet Nationellt e-receptformat (NEF) startades under ledning av Carelink för att höja kvaliteten på 
och kontrollen av innehållet i e-recept. Formatet, som från början kallades Baseline, syftade bland 
annat till att öka patientsäkerheten. En del i detta var att förbättra e-receptens spårbarhet genom att 
införa unika identifieringsnummer på receptsamlingsnivå för att på så vis få bukt med felmedicinering 
som uppkommit till följd av tidigare programmeringsfel i systemet. Andra fördelar med ett omarbetat 
format sades vara tidsbesparingar, sänkta kostnader samt att detta kunde ligga till grund för fortsatt 
utveckling av nya funktioner (Carelink, 2006; Carelink, 2007). 

Det nya formatet presenterades första gången i årsskiftet 2005/2006 och var från början tänkt att ha 
ersatt det gamla formatet fullt ut vid slutet av 2006. I januari 2006 fattade Carelink tillsammans med 
representanter för vårdgivare, Apoteket och journalsystemsleverantörer ett beslut om att fortsätta 
acceptera det gamla formatet på e-recept fram till utgången av 2007. Behovet av ytterligare 
korrigeringar av det nya formatet, i kombination med att införandetakten hos vårdgivarna varit 
långsammare än planerat, har datumet nu flyttats fram till sista december 2008. Nya journalsystem 
som anskaffas ska dock redan nu använda NEF för att få skicka e-recept. Införandet av NEF är även 
tvingande om en uppdatering av existerande journalsystem innehållande stöd för NEF finns 
tillgängligt (Carelink, 2008c). 

3.1.2 Personregister på Apoteket 

Apoteket expedierar dagligen en stor mängd läkemedelsrecept på sina utlämningsställen runtom i 
landet. För att underlätta hanteringen av dessa samlas uppgifter om läkemedel, expedieringar samt 
patienters personuppgifter i olika system och register. Dessa uppgifter används sedan bland annat för 
redovisningar till Socialstyrelsen och fakturering till landstingen (Apoteket AB, 2008a). 

3.1.2.1 Läkemedelsförteckningen 

Läkemedelsförteckningen är ett nationellt register som automatiskt noterar alla receptuttag i en 
databas. Detta register skapades den 1 januari 2005 då lagen om Läkemedelsförteckning (2005:258) 
trädde i kraft. Denna lag reglerar registrets uppbyggnad, innehåll och användning (se kapitel 3.2.4). 
Läkemedelsförteckningens syfte är att stärka patientsäkerheten inom läkemedelsområdet och kan 
användas av förskrivare, farmaceut och patient (Apoteket AB, 2008b). 

3.1.2.2 Receptregistret 

Apoteket har med stöd av lagen om receptregister (se kapitel 3.2.3) rätt att föra register över 
förskrivningar av läkemedel och andra varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m. 
(2002:160). Detta receptregister används för att underlätta hantering av underlaget för tillämpningen 
av läkemedelsförmåner samt debitering till landstingen och annan ekonomisk uppföljning. Apoteket 
kan även använda registret för framställning av statistik, men då är samtliga uppgifter avidentifierade 
och kan inte hänföras till en enskild person. De uppgifter som sparas i registret är information från 
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det förskrivna receptet, det vill säga namn, personnummer, vem som skrivit ut receptet, datum när 
receptet skrevs ut, vilket läkemedel som ordinerats och i vilken dos. Dessutom registreras den mängd 
av läkemedlet som expedierats tillsammans med läkemedlets pris (Apoteket, 2008a; SFS 1996:1156). 

3.1.3 Sjunet 

Sjunet är ett kommunikationsnätverk där kommuner, landsting, privata vårdgivare och leverantörer 
enkelt och säkert ska kunna utbyta vård- och omsorgsinformation med varandra (Arvidsson & 
Widenberg, 2006). I skrivande stund är cirka hundra organisationer anslutna till Sjunet och de utgörs 
av samtliga svenska landsting, ett antal kommuner, privata vårdgivare och leverantörer samt 
Skatteverket (Carelink, 2008a). 

De genom Sjunet anslutna aktörerna fungerar som delar i ett inter-organisatoriskt IT-system5, vilket 
Wierda (1991) beskriver som informationssystem som gemensamt utvecklas, styrs eller används av 
två eller flera organisationer. I och med att dessa typer av system involverar flera separata 
organisationer ökar dess komplexitet, bland annat i områden som reducerad kontroll, ökad osäkerhet 
samt svårigheter kring standardisering (Konsynski, 1992) vilka kan anses vara av särskilt intresse för 
detta arbete. 

Vanliga karaktärsdrag hos inter-organisatoriska IT-system beskrivs av Senn (2000). Bland dessa anges 
att förhållandet mellan aktörerna fastslås i förväg med antagandet att förhållandet kommer att vara 
bestående, att systemen kan byggas kring privata eller publika nätverk, att aktörerna sluter avtal 
rörande formaten på det som ska kommuniceras så att parterna vet hur systemet är tänkt att 
användas, samt att kommunikationsföretag (eng. communications companies), i den mån de anlitas, 
tillför ett särskilt värde. 

3.1.3.1 Sjunets utveckling 

Sjunet uppstod som ett projekt initierat av sju landsting 1998 (Malmqvist et al, 2004). 2001 fick 
Carelink ansvar för förvaltningen av Sjunet och från och med april 2008 övergick detta ansvar på 
Sjukvårdsrådgivningen (Carelink, 2008a) sedan Carelink blivit en del av Sjukvårdsrådgivningen 
(Carelink, 2008b). 

Från början bestod Sjunet av en krypterad VPN-lösning (version 1.0) som använde Internet för att 
binda samman de olika organisationerna men 2003 byttes den ut mot en VLAN-lösning (version 2.0) 
från Song (idag TDC). Genom att separera Sjunet från Internet var förhoppningen att man skulle få 
bättre tillgänglighet i jämförelse med den tidigare Internetbaserade lösningen (Malmqvist et al, 2004). 

3.1.3.2 Aktuell uppbyggnad 

Sjunet befinner sig idag i version 3.0, och är ett nätverk baserat på Multiprotocol Lable Switching 
(MPLS) som levereras av TDC (Sjukvårdsrådgivningen, 2008a). MPLS är ett vanligt sätt att bygga 
WAN-tjänster (Arvidsson & Widenberg, 2006) och tekniken baseras på en metod där varje paket 
som kommer in på nätverket får en etikett vilken talar om vart paketet ska levereras. Denna etikett 
används sedan för att routa paketet vilket innebär att såväl routrar som switchar kan fatta beslut om 
vart paketet ska skickas utan att behöva analysera mer än etiketten. Då etiketten bestämmer vilken 
väg paketet ska färdas genom nätverket, kan detta styras olika beroende på hur den introducerande 
noden har konfigurerats (Rosen et al, 2001). 

                                                      

5  För en grundligare och mer omfattande beskrivning av organisatorisk koordination samt inter-organisatoriska perspektiv, se 
Ulf Melin, Koordination och informationssystem i företag och nätverk (2002). 
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För att öka säkerheten i Sjunets grundtjänst separeras nätverket logiskt från andra nätverk som 
använder samma infrastruktur med hjälp av en teknik som kallas MPLS Virtual Private Network 
(MPLS VPN) (Arvidsson & Widenberg, 2006). I RFC 2828 definieras Virtual Private Network 
(VPN) som ”a restricted-use, logical ... computer network that is constructed from the system 
resources of a relatively public, physical ... network (such as the Internet), often by using encryption 
... and often by tunneling links of the virtual network across the real network” (Shirey, 2001, s 190). 
MPLS VPN tillför inte någon form av kryptering (Rosen & Rekhter, 1999) och således är inte heller 
trafiken krypterad per automatik, något som Arvidsson & Widenberg (2006) ser som en ”bra filosofi, 
som minskar komplexiteten i nätverket” (Arvidsson & Widenberg, 2006, s 9) och dessutom främjar 
användandet av kryptering hela vägen mellan kommunicerande system. 

MPLS VPN bygger på antagandet att ett antal sites ansluts till ett gemensamt nätverk. Av detta 
gemensamma nätverk skapas ett antal VPN:er på vilka det sedan appliceras policyer som säger att två 
sites inte får kommunicera med varandra om inte minst ett av de virtuella nätverken innehåller båda 
siterna (Rosen & Rekhter, 1999). 

3.1.3.3 Säkerhet 

Den idag aktuella avtalstexten för anslutning till Sjunet talar om nätverket som ett ”öppet men 
kvalitetsäkrat nät” (Sjukvårdsrådgivningen, 2008b, s 4) medan äldre avtal har ansett att nätverket kan 
betraktas som ”relativt” öppet (Arvidsson & Widenberg, 2006). Den information som kommuniceras 
över Sjunet måste ofta hanteras utifrån en mängd olika krav. Dessa krav baseras bland annat på 
lagtexter som reglerar hantering av person- och patientuppgifter (Datainspektionen, 2008b) samt de 
olika organisationernas egna krav på säkerhet och tillgänglighet (Arvidsson & Widenberg, 2006). 

Sjunet i sig tillför ingen form av skydd mot obehörig åtkomst vad gäller information som 
transporteras i nätverket vilket medför att det är upp till de anslutna parterna att ta ansvar för 
upprätthållandet av ett sådant skydd (Sjukvårdsrådgivningen, 2008b). Däremot finns det en intention 
att informationen ska hanteras ”på ett sätt som säkerställer individens integritet, informationens 
riktighet och tillgänglighet samt [är förenliga med] de regler och riktlinjer som påverkar 
informationssäkerhet inom hälso- och sjukvård” (Sjukvårdsrådgivningen, 2008a, s 31). 

3.2 Vårdjuridisk översikt 
I den nationella IT-strategin för vård och omsorg (Socialdepartementet, 2007) understryks vikten av 
en reviderad lagstiftning som en central del för goda grundförutsättningar för den fortsatta IT-
utvecklingen inom sektorn. Målet med revideringen uppges bland annat vara att skapa en enhetlig 
och sammanhängande reglering av all personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården, så att 
verksamheten får tydliga regler för hur informationen ska hanteras på ett både säkert och effektivt 
sätt. Dessutom är förhoppningen att en ny reglering också kommer att leda till effektivitetsvinster i 
form av minskad administration samt förbättrade möjligheter att samarbeta över vårdgivargränser. 

En viktig del i planen för reviderad lagstiftning är patientdatalagen, tänkt att träda i kraft den 1 juli 
2008 (Socialdepartementet, 2008a). 

Följande avsnitt är inte tänkt att vara en komplett beskrivning över alla lagar som reglerar den 
svenska vården. Det är istället menat som en grundläggande översikt av de lagrum och aktuella 
betänkanden, remisser och propositioner i lagstiftningskedjan som kan anses vara relevanta för 
studien av e-recept. Om inget annat anges är källan respektive lagtext. 
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3.2.1 Personuppgiftslag (1998:204) 

Den svenska integritetsskyddslagstiftningen heter idag personuppgiftslagen, även kallad PUL. Den 
togs i bruk 1998 och ersatte då den gamla datalagen från 1973. ”Syftet med denna lag är att skydda 
människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter” (SFS, 
1998:204, 1 §). Detta är en av de lagar för vilka Datainspektionen har tillsynsansvar 
(Datainspektionen, 2008c). 

Bland de grundläggande kraven på hur personuppgifter får behandlas nämns att de bara får samlas in 
för särskilda, uttryckta och berättigade ändamål, samt att de inte får behandlas för något annat 
ändamål än för vilket de samlades in eller bevaras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. 

Lagen definierar en rad begrepp och roller som krävs inom en organisation som behandlar 
personuppgifter. Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och 
medlen för behandlingen av personuppgifter kallas personuppgiftsansvarig. Den 
personuppgiftsansvarige är vanligtvis en juridisk person, men kan även vara en fysisk person. Till sin 
hjälp kan den personuppgiftsansvarige ha ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter 
för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet kan exempelvis vara en 
servicebyrå.  

Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till 
att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt kallas personuppgiftsombud. Om den 
personuppgiftsansvarige bryter mot bestämmelserna som gäller för behandlingen av personuppgifter, 
är det personuppgiftsombudets uppgift att se till att den personuppgiftsansvarige rättar till detta, 
alternativt anmäla den bristande behandlingen till Datainspektionen om felet inte åtgärdas. 
Tillsättning och entledigande av personuppgiftsombud för en organisation ska anmälas till 
Datainspektionen (Justitiedepartementet, 2006). 

Vidare anvisar personuppgiftslagen att ”Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas” (SFS 1998:204, 31 §). 
Vilken säkerhetsnivå som ska uppnås av åtgärderna beaktas utifrån vilka tekniska möjligheter som 
finns, kostnaden för att införa åtgärderna, vilka särskilda risker som föreligger vid behandlingen av 
personuppgifterna samt hur pass känsliga personuppgifterna är. Åtgärderna kan genomföras av 
personuppgiftsbiträdet, men ansvaret för att de genomförs åligger den personuppgiftsansvarige. 

3.2.2 Patientjournallag (1985:562) 

Patientjournallagen är en teknikneutral ramlagstiftning som reglerar journalföring av patienter och 
även utformning av journaler. Lagen fastslår att patientjournal ska föras vid all vård av patienter. Med 
vård avses i lagen även undersökning och behandling. 

Uppgifterna i journalen ska vara utformade på sådant sätt att patientens integritet respekteras. 
Dessutom ska varje journalhandling hanteras och förvaras på så sätt att de inte är åtkomliga för 
obehöriga. Även annan hantering, såsom kopiering, bevarande, förstörande och Socialstyrelsens rätt 
att omhänderta journal, regleras av patientjournallagen. Likaså den enskilde patientens rätt att ta del 
av sin egen journal. 

3.2.3 Lag om receptregister (1996:1156) 

Receptregisterlagen reglerar för vilka ändamål Apoteket får ”med hjälp av automatisk databehandling 
föra ett register över förskrivningar av läkemedel och andra varor” (SFS 1996:1156, 1 §). Lagen anger 
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vilka uppgifter, vilka kan härledas till en enskild person, som får registreras samt för vilka ändamål 
dessa uppgifter får användas. Vid viss ändamålsenlig användning, exempelvis framställning av 
statistik, får inga uppgifter redovisas som kan härledas till en enskild person. 

I likhet med PUL innehåller receptregisterlagen en paragraf om gallring av uppgifter i registret, men 
till skillnad från PUL som endast säger att uppgifterna inte får ” bevaras under en längre tid än vad 
som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen” (SFS 1998:204, 9 §), anges de 
tidsintervall efter vilka uppgifterna måste tas bort ur registret. 

Lagen ålägger även Apoteket att på lämpligt sätt informera patienter och förskrivare om 
receptregistret och de centrala integritetsskyddande bestämmelserna för detsamma, såsom 
bestämmelserna om samtycke. Ett sätt detta åstadkoms idag är via Apotekets hemsida. 

3.2.4 Lag om läkemedelsförteckning (2005:258) 

Den 1 juli 2005 trädde lagen om läkemedelsförteckning i kraft. Lagen ålägger Apoteket att föra en 
förteckning över köp av förskrivna läkemedel i ett särskilt register, i enlighet med de registerändamål 
som anges i lagen. Ett av ändamålen är att åstadkomma en säkrare förskrivning av läkemedel och att 
underlätta den kontroll som ska genomföras innan ett läkemedel lämnas ut från ett apotek. 

Vid behandling av personuppgifter i förteckningen gäller personuppgiftslagen, om inte annat anges i 
läkemedelsförteckningslagen. I lagens 2 § anges att den registrerade inte har rätt att motsätta sig sådan 
behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag, utom i särskilt undantagsfall. Dock 
krävs samtycke från den registrerade för att en förskrivare eller farmaceut ska få ta del av uppgifterna, 
ett samtycke som när som helst kan återkallas. 

Läkemedelsförteckningens registerinnehåll är starkt reglerat och får endast innehålla inköpsdag, vara, 
mängd, dosering, samt den registrerades namn och personnummer. Dessutom anges att endast den 
registrerades namn och personnummer får användas som sökbegrepp.  

Liksom i receptregisterlagen regleras även tiden som uppgifterna i registret sparas, för 
läkemedelsförteckningen gäller 15 månader från registreringen av uppgiften. Likaså anbefalls 
Apoteket att informera den registrerade om reglerna för behandlingen i läkemedelsförteckningen 
samt den registrerades rättigheter och skyldigheter, däribland rätten att ta del av sin egna uppgifter 
och att registreringen inte är frivillig. 

3.2.5 Lag om vårdregister (1998:544) 

Lagen om vårdregister, framöver benämnd vårdregisterlagen, reglerar hur personuppgifter får 
behandlas med hjälp av IT inom hälso- och sjukvården. Liksom för personuppgiftslagen har 
Datainspektionen tillsynsansvar för vårdregisterlagen (Datainspektionen, 2000). Vårdregisterlagen är 
en speciallagstiftning i förhållande till personuppgiftslagen, det vill säga att vårdregisterlagen gäller i 
de fall den är tillämpbar och därutöver gäller vad som föreskrivs av personuppgiftslagstiftningen. Att 
betrakta som vårdregister inkluderar, men är inte begränsat till, patientjournaler som förs elektroniskt. 

Vårdregisterlagen reglerar inte tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder tänkta att skydda 
uppgifterna i ett vårdregister från påverkan eller åtkomst av obehöriga. Lagen fastslår dock att endast 
den som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna genomföra sitt arbete i enlighet med 
ändamålen lagen tillåter får ha direktåtkomst till uppgifterna i vårdregistret. 
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Samkörning av vårdregister är tillåten enligt vårdregisterlagen om det behövs för vården av samma 
patient eller för administration som föranleds av den aktuella vården, dock med iakttagande av 
exempelvis sekretesslagen (SFS, 1980:100). Sedan 2005 får även bland annat patientens 
läkemedelsförteckning hämtas till registret genom samkörning med andra register (SFS, 2005:260). 

Enligt vårdregisterlagen får endast den som bedriver hälso- och sjukvård behandla personuppgifter 
med automatisk databehandling i vårdregister. Flera vårdgivare kan dock inte dela på ett vårdregister. 
Ett landsting och en kommun kan inte ha ett gemensamt vårdregister, inte heller kan en privat 
vårdgivare ha ett register tillsammans med en annan vårdgivare, till exempel ett vårdbolag eller ett 
landsting.  

3.2.6 Sekretesslag (1980:100) 

I normala fall har samtliga medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 
offentlighetsprincipen. För att skydda enskilda personers personliga eller ekonomiska förhållanden 
har dock vissa inskränkningar gjorts i denna rättighet, bland annat genom sekretesslagstiftningen och 
sekretessförordningen (1980:657) vilka reglerar vad som ska hållas hemligt i statens och 
kommunernas verksamhet. Inskränkningar finns i sekretesslagen, men dessa ska tolkas restriktivt 
(Socialstyrelsen, 2002). 

Sekretesslagen gäller bara sådan verksamhet som bedrivs av det offentliga. För den som arbetar i 
enskild (privat) tjänst inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten gäller särskilda regler. 
Innebörden av dessa bestämmelser är dock i huvudsak densamma som inom offentlig verksamhet. 

3.2.7 Patientdatalagen (Prop. 2007/08:126) 

Regeringen överlämnade den 25 mars 2008 en proposition till riksdagen om en ny lag, kallad 
patientdatalagen (Socialdepartementet, 2008a). Syftet med propositionen är att få en 
sammanhängande reglering av personuppgiftshanteringen inom hälso- och sjukvården. Om 
propositionen blir lag innebär det att patientjournallagen (1985:562) och vårdregisterlagen (1998:544) 
ersätts av den nya patientdatalagen. Dessutom skulle den innebära förändringar i 
sekretesslagstiftningen för samtliga vårdgivare oavsett huvudman. 

Patientdatalagen möjliggör för vårdpersonal och patient att få en samlad bild av patientens 
vårdhistorik, oavsett antalet vårdgivare patienten haft, genom att ge laga stöd för att vårdgivare lättare 
ska kunna ta del av varandras uppgifter. Dessutom får patienten större inflytande över hur 
informationen i journalen används. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008 (Socialdepartementet, 
2008a). 

3.2.8 Apoteksdatalagen (SOU 2008:28) 

Regeringen beslutade den 21 december 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att som en 
första del lämna förslag som möjliggör även för andra aktörer än Apoteket att bedriva detaljhandel 
med receptbelagda och receptfria läkemedel. Som en andra del ska utredaren lämna förslag som 
möjliggör försäljning av ett begränsat sortiment receptfria läkemedel även på andra platser än på 
apotek (Socialdepartementet, 2006). 

Apoteksmarknadsutredningen överlämnar den 18 mars 2008 delbetänkandet Apoteksdatalagen. I 
detta föreslås en sammanhållen reglering för hur apotekens hantering av personuppgifter ska 
hanteras. Bland fördelarna nämns stärkt personligt integritetsskydd och förslaget innehåller även 

14 



bestämmelser för vilka personuppgifter som får behandlas och för vilket ändamål. Dessutom regleras 
sekretess samt tilldelning av behörighet och åtkomst i den föreslagna lagen (Socialdepartementet, 
2008b). 

3.2.9 Läkemedelsverkets receptföreskrifter (LVFS 1997:10) 

Läkemedelsverket utfärdar med stöd av lagen6 föreskrifter om förordnande och utlämnande av 
läkemedel m.m. För detta arbete är framförallt dess 36 § angående elektroniska recept och 
rekvisitioner av intresse varför den här citeras i sin helhet: 

”Elektronisk överföring av recept eller rekvisition får användas endast efter skriftlig 
överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmannen/receptutfärdaren och det apotek som skall lämna 
ut läkemedlen. Överenskommelsen skall omfatta krav på en säker och korrekt överföring av 
uppgifter från utfärdaren till apoteket. Kan dessa krav inte uppfyllas får receptet/rekvisitionen inte 
expedieras.” 

3.3 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet (eng. information security) är ett begrepp som innefattar många olika 
betydelser och arbetsområden. Ledningssystem för informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 27001:2006 
och 27002:2005, i fortsättningen kallad LIS) definierar informationssäkerhet som ”bevarande av 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information; därutöver kan begreppet innefatta 
egenskaper som autenticitet, spårbarhet, oavvislighet och tillförlitlighet” (SIS, 2006a, s 2). 
Amerikanska Department of Defense definierar informationssäkerhet som: ”The protection of 
information and information systems against unauthorized access or modification of information, 
whether in storage, processing, or transit, and against denial of service to authorized users”  där  
informationssystem (eng. information systems) innefattar ”[t]he entire infrastructure, organization, 
personnel, and components for the collection, processing, storage, transmission, display, 
dissemination, and disposition of information” (DOD, 2008). 

Som framgår av själva ordet samt definitionerna ovan så är information ett centralt begrepp inom 
informationssäkerhet. Information kan sägas vara en subjektiv tolkning av data, där data är en 
representation av information (Gollmann, 2006a). Data är det fysiska fenomen som används för att 
förmedla och bevara information och som genom bearbetning kan användas för att skapa ny 
information (Hansen, 1973, se Gollmann, 2006b). Ett exempel på detta är den sumeriska kilskriften 
som idag anses vara det äldsta skriftspråket där de enskilda symbolernas utformning inte ger någon 
ledtråd till vad de representerar, så kallade logogram7 (Yule, 1996). Även utan den kunskap som krävs 
för att tyda de tecken en sumerisk skriftställare ristade på en lertavla kan en mängd information 
utvinnas. Några exempel på sådan information kan vara att skriftställaren behärskade ett språk som 
antagligen bestod av både tal och skrift, att skriftställaren eller skriftställarens kultur hade ett behov 
av eller en vilja att bevara alternativt förmedla information på andra sätt än muntliga, eller att 
bestämma lertavlans ursprung med avseende på kulturområde eller tidsperiod. Således är den 
information som kan utvinnas ur data beroende av flera faktorer än den tänkta representationen och 

                                                      

6  I Läkemedelsverkets receptföreskrifter (LVFS 1997:10) anges ”stöd av 14 § läkemedelsförordningen (1992:1752), 11 § 
förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika, 3 § 3 punkten förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för 
Läkemedelsverket att meddela föreskrifter) samt regeringens beslut den 7 oktober 1993 (dnr S93/8025/S)”. 

7 Logografiska skriftspråk skiljer sig således från till exempel pictografiska som försöker representera något genom att avbilda 
det, eller syllabiska och alfabetiska skriftspråk där symbolerna representerar fonem (ljud). För mer information se till exempel 
George Yule The study of language. 
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varje tolkning blir subjektiv baserat på bland annat tolkarens avsikt, kontext och tidigare erfarenheter 
(Devlin, 2001). 

Det komplexa förhållandet mellan data och information ger, tillsammans med informationens 
potentiella värde, upphov till en mängd problem, så kallade risker, som informationssäkerheten har 
till uppgift att eliminera eller begränsa. De metoder som används för att uppnå informationssäkerhet 
kallas säkerhetsmekanismer (eng. security mechanism, se Shirey (2000) för definition) och kan delas 
in i tre grupper: preventiva, detektiva och reaktiva. Preventiva säkerhetsmekanismer hindrar att 
informationstillgångar skadas. Det kan till exempel vara lås på dörrar eller användandet av kryptering 
vid kommunikation. Säkerhetsmekanismer som arbetar detektivt tillåter upptäckt av skador på 
informationstillgångar samt hur och av vad skadan har uppkommit. Inbrottslarm och mer 
traditionella antivirusprogram är exempel på detektiva säkerhetsmekanismer. Reaktiva 
säkerhetsmekanismer tillåter återhämtning från skada eller ett återskapande av informationstillgången. 
Ett inbrottslarm kopplat till polisen är ett exempel på en reaktiv säkerhetsmekanism (Gollmann, 
2006a). 

För att göra informationssäkerhetsarbetet mer hanterbart kan det delas upp i mindre enheter med 
avgränsande specialområden som vart och ett behandlar en begränsad del av informationssäkerheten 
(Stallings, 2007). En möjlig sådan nedbrytning återfinns i Figur 3.2. 

 
Figur 3.2: Klassificering av informationssäkerhetens olika beståndsdelar (SIS, 2003, se Åhlfeldt, 2008) 

Fokus i detta arbete ligger på kommunikations- och administrativ säkerhet men för att ge läsaren en 
möjlighet att förstå hur några av dessa olika områden används och avgränsas presenteras även 
datasäkerhet i egna avsnitt nedan. Först ges en dock en kortare beskrivning av de egenskaper som 
informationssäkerheten har som mål att bevara eller tillhandahålla. 

3.3.1 Egenskaper 

Enligt ovanstående definitioner syftar informationssäkerheten till att bevara eller garantera vissa 
egenskaper hos informationen. Kärnan i dessa egenskaper är den så kallade CIA-triaden som utgörs 
av tre centrala begrepp, Confidentiality (sv. konfidentialitet), Integrity (sv. riktighet) och Availability 
(sv. tillgänglighet) (Panko, 2004). Det har ifrågasatts om dessa tre egenskaper är tillräckliga för att 
uppnå god informationssäkerhet eller om dessa bör utökas med ytterligare egenskaper så som 
autenticitet (eng. authenticity), spårbarhet (eng. accountability), oavvislighet (eng. nonrepudiation) 
och tillförlitlighet (eng. reliability) (Gollmann, 2006a). Som framgår ovan inkluderar LIS de utökade 
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egenskaperna som en möjlig del i sin definition av informationssäkerhet (SIS, 2006a), varför även 
dessa kommer att inkluderas i beskrivningen nedan. 

3.3.1.1 CIA-triaden 

Historiskt sett har det funnits en stark koppling mellan informationssäkerhet och viljan att hålla 
information hemlig, vilket än idag av många ses som informationssäkerhetens huvudmål (Gollmann, 
2006a). Egenskapen som syftar till att hålla information hemlig kallas konfidentialitet och kan definieras 
som ”egenskapen att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehöriga individer, enheter, 
eller processer” (SIS, 2006a, s 2). Som framgick av exemplet med den sumeriska lertavlan kan samma 
data användas för att generera olika typer av information. Detta medför att konfidentialitet kan 
krävas för mer än den information datan är tänkt att representera. Upprätthållandet av 
konfidentialiteten kan innebära ett försöka att förhindra att obehöriga utvinner den representerade 
information ur data som skickas över en kommunikationskanal, men det kan också innebära ett 
försök att begränsa möjligheterna för en obehörig att utvinna annan information som kan härledas 
genom en studie av dataflödet, så som vilka som deltar i en kommunikation, hur ofta data skickas 
eller hur mycket data deltagande parter skickar (Stallings, 2007). Konfidentialitet inbegriper inte 
enbart data som är i rörelse. Att låsa in känsliga dokument i ett dokumentskåp (Stallings, 2007) eller 
klassificering av elektronisk information åtföljt av ett system som nekar personer utan rätt behörighet 
tillgång till den är andra exempel på försök att upprätthålla informationens konfidentialitet (SIG 
Security, 1997). 

Gollmann (2006a) menar att konfidentialitet kan delas upp i två delar, privacy och secrecy, där privacy 
står för skyddandet av personlig data medan secrecy är skyddandet av data som tillhör en 
organisation. Inom vårdgivande organisationer blir privacy (sv. integritet) extra viktigt eftersom 
patienterna måste känna förtroende för vårdgivaren och de system som vårdgivaren använder. Om 
patienten upplever att den information som kommuniceras mellan patient och läkare riskerar att 
tillgängliggöras för en obehörig tredje part är det möjligt att patienten helt undviker att söka vård eller 
undlåter att delge läkaren information som skulle kunna leda till en korrekt diagnos. Enligt samma 
resonemang är det tänkbart att en läkare som inte känner tillit till ett journalsystem undviker att föra 
in viktig information i patientens journal, just för att skydda patientens integritet (Rindfleisch, 1997). 

Informationssäkerhet handlar inte enbart om att begränsa obehörigas tillgång till information utan 
det handlar lika mycket om att garantera att rätt personer kan få tillgång till rätt information vid rätt 
tidpunkt. För att kunna garantera att personen får rätt information måste datan från vilken 
informationen tolkas ha den egenskap som kallas riktighet. Riktighet innebär att information8 inte 
ändrats, tagits bort eller skapats utav någon som inte har behörighet att göra detta (Panko, 2004) eller 
att förändringar av data skett av misstag eller slumpmässigt (Gollmann, 2006a). I LIS definieras 
riktighet som ”egenskapen att skydda exaktheten och fullständigheten gällande tillgångar” (SIS, 
2006a, s 2) med anmärkningen att förändringar inte får ske på grund av påverkan från obehöriga, av 
misstag eller via funktionsstörningar (SIS, 2003, se SIS, 2006b). 

Genom att skilja mellan information och data uppstår det även en skillnad mellan riktighet hos data 
och riktighet hos information. Om data är den fysiska representationen av information, oavsett om 
den tagit sig uttryck i ljud, bild, ettor och nollor eller någon annan form av representation, så innebär 
riktighet att datan över tid besitter samma "form" som när den skapades. Om data kommuniceras 
över en kommunikationskanal innebär riktighet att den data som kommer fram till mottagaren 
befinner sig i samma tillstånd som när den skickades från avsändaren (Dhillon, 2007). I fallet med 
den sumeriska lertavlan skulle detta kunna motsvara att inga skrivtecken förändrats eller försvunnit. 

                                                      

8  Panko använder ordet information, men det framgår inte av sammanhanget om han menar information i benämningen 
tolkning av data eller om han, likt många andra säkerhetsexperter, bortser från skillnaden mellan informationen och dess 
representation (Brandt 2007, s 64). 
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Att uppnå riktighet i information ställer helt andra krav eftersom information är en subjektiv tolkning 
av data vilket innebär att det förutom kravet på riktighet hos datan även ställs en rad krav som kan 
hänvisas till tolken9 (Devlin, 2001; Brandt, 2007). För att återvända till lertavlan, även om en modern 
tolk har kunskapen som krävs för att tyda logogrammen är det inte säkert att den information som 
datan var tänkt att representera frigörs eftersom tolkens kontext och förförståelse kan vara så 
fundamentalt olik den sumeriska skrivarens att tolken helt enkelt misslyckas med att förstå exakt vad 
datans var avsedd att representera. Således blir det mycket svårare att bedöma riktigheten hos 
information. I de fall riktighet används för att beskriva egenskaper hos informationssäkerhet i det här 
arbetet kommer det enbart åsyfta riktighet hos data, inte hos information. 

Den sista egenskapen som ingår i CIA-triaden är tillgänglighet vilken LIS definierar som "egenskapen 
att vara åtkomlig och användbar vid begäran av en behörig enhet” (SIS, 2006a, s 2). Att datan är 
tillgänglig innebär att obehöriga försök att begränsa behörig tillgång till data (så kallad Denial-of-
Service) förhindras, men det kan också innebära åtgärder som har till mål att garantera datans 
tillgänglighet även om delar av den infrastrukturen som lagrar och levererar datan fallerar. För att 
skilja mellan dessa kallas det senare ibland tillförlitlighet (Gollmann, 2006a). 

3.3.1.2 Andra egenskaper 

Spårbarhet kan sägas vara den egenskap som tillåter att alla händelser som påverkar ett datasystem kan 
spåras till en unik enhet eller användare (Shirey, 2000). Genom att se till att all hantering av data är 
spårbar kan man utröna vem som bär ansvar för varje enskild ändring eller händelse som rör specifik 
data (Panko, 2004) vilket medför att det efter en säkerhetsincident är möjligt att gå tillbaka och 
försöka identifiera orsaken (Gollmann, 2006a). Spårbarhet kan även ha en preventiv effekt om 
användarna görs medvetna om att de kan komma att ställas till svars för varje felaktig behandling av 
informationen eller datan (Huston, 2001; Panko, 2004). 

Autenticitet är den egenskap som garanterar att mottagaren av ett givet meddelande vet att avsändaren 
verkligen är den han eller hon utger sig för att vara (Stallings, 2007). 

Oavvislighet kan sägas vara det oförfalskliga beviset för att en viss händelse inträffat. Inom 
informationssäkerhet innebär detta oftast att en avsändare inte kan förneka att ett visst meddelande 
har skickats, alternativt att mottagaren inte kan förneka att ett visst meddelande har tagits emot 
(Gollmann, 2006a). Detta innebär att mottagaren kan bevisa att det är avsändaren som skickat 
meddelandet eller att avsändaren kan bevisa att mottagaren tagit emot meddelandet (Stallings, 2007). 

Tillförlitlighet kan definieras som den egenskap som minskar risken för fel (Gollman, 2006a). Shirey 
(2000) definierar det som ett systems förmåga att utföra sina tilltänkta uppgifter under en specifik 
tidsrymd. 

3.3.2 Administrativ säkerhet 

Administrativ säkerhet är säkerhet som uppnås genom upprättandet av regler och rutiner. Den 
behandlar frågor som styrning av säkerheten och ansvarsfördelning, ofta med sin utgångspunkt på 
ledningsnivå. Ledningsperspektivet är viktigt eftersom det ofta är vad som krävs för att den 
administrativa säkerheten ska få genomslag i hela organisationen.  

                                                      

9 Med tolk menas här den person eller det system som på något sätt processar datan för att antingen förvandla den till 
information eller omvandla den till en ny representation. 
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Den administrativa säkerheten kan vara instrumental i styrandet av hur andra delar av 
informationssäkerhetsarbetet ska utformas (SIG Security, 1997). Riktlinjer för styrning av 
informationssäkerhet (SIS, 2005) påpekar att informationssäkerhet uppnås genom ett antal åtgärder, 
bland annat "policyer, processer, rutiner, organisationsstrukturer samt mjuk- och 
hårdvarufunktioner". Den administrativa säkerheten kan sägas bestå av de fyra första åtgärderna 
medan de två sista, mjuk- och hårdvarufunktioner, mer blir en fråga för den tekniska säkerheten. 

3.3.3 Kommunikationssäkerhet 

Kommunikationssäkerhet (eng. communication(s) security) kan definieras som åtgärder vars syfte är 
att försäkra autenticiteten i en kommunikation samt förhindra att obehöriga utvinner information ur 
data som härrör från densamma (CNSS, 2006; DOD, 2008). Målet med kommunikationssäkerhet är 
att tillhandahålla konfidentialitet för information och integritet för data samt att autenticera 
kommunicerande parter. För att kunna uppfylla detta innefattas även kryptografiska algoritmer, 
certifikat- och nyckelhantering samt processer och enheter som implementerar dessa funktioner i 
begreppet (Shirey, 2000). 

3.3.3.1 Nätverkssäkerhet 

Nätverkssäkerhet (eng. network security) är de åtgärder som har till syfte att skydda själva nätverket 
och de tjänster som nätverket tillhandahåller från obehöriga modifieringar eller försök att störa 
funktionalitet. Målet är att upprätthålla nätverkets kritiska funktioner för att låta det fungera på ett 
korrekt sätt utan uppkomst av oplanerade sidoeffekter (ATIS, 2007). För att uppnå detta kan till 
exempel åtkomstkontroll och olika intrångsdetekterande system användas som en del av 
nätverkssäkerhetslösningen (Gollmann, 2006a). 

Det finns ingen klart definierad gräns mellan nätverkssäkerhet och kommunikationssäkerhet och 
vissa källor använder det ena eller andra begreppet för att inbegripa båda (Stallings, 2007; Gollman, 
2006a; Shirey, 2000). I det här arbetet görs dock en åtskillnad på så vis att nätverkssäkerhet blir en del 
av kommunikationssäkerheten eftersom nätverket inte nödvändigtvis ensamt tillhandahåller de 
tjänster som krävs för att uppnå god kommunikationssäkerhet. 

3.3.4 Datasäkerhet 

Datasäkerhet (eng. Computer Security) har till uppgift att förhindra och upptäcka obehöriga 
handlingar som utförs av användare. Det är alla åtgärder som kan utföras för att begränsa 
möjligheterna för medvetna handlingar som på ett eller annat sätt kan leda till oönskade resultat i ett 
datasystem. Till skillnad från nätverkssäkerhet som skyddar nätverket eller kommunikationssäkerhet 
som skyddar data eller information medan den färdas mellan två system så syftar datasäkerheten till 
att skydda datan när den befinner sig i eller behandlas av ett datasystem (Gollmann, 2006a). 
Datasäkerhet innefattar såväl systemets hård- som mjukvaran samt all den information som processas 
och sparas i systemet (CNSS, 2007). 

3.4 Kryptering 
Kryptering eller kryptografi (eng. cryptography) är (matematiska-)metoder vilka tillåter en förvandling 
av data så att dess information inte går att uttyda (ATIS, 2007; Shirey, 2000). De matematiska 
principer som används för kryptering kallas krypteringsalgoritmer och kan fungera på två olika sätt, 
antingen tillåter de att krypterad data återställs till sin ursprungliga form, dekrypteras, eller också 
fungerar de som hash-funktioner vilka enbart tillåter kryptering (Shirey, 2000; Stallings, 2007). Om 
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algoritmen enbart tillåter kryptering innebär det att den information datan var tänkt att representera, 
innan krypteringen applicerades, går förlorad i och med krypteringen. 
 
Vid kryptering används ofta en nyckel för att garantera att enbart behöriga parter kan avkoda det 
krypterade meddelandet. Denna nyckel kan antingen vara samma för kryptering och dekryptering 
(symmetrisk kryptering) eller också används olika nycklar för kryptering och dekryptering 
(asymmetrisk kryptering). Nyckelns längd är ofta avgörande för hur svårt det är att avkryptera ett 
meddelande. Så länge själva algoritmen är kryptografiskt tillförlitlig (det vill säga att den inte 
innehåller några matematiska svagheter) är enda sättet att avkryptera meddelandet utan tillgång till 
(de)krypteringsnyckeln10 att testa alla möjliga nycklar. Varje bit som läggs till nyckelns längd 
fördubblar den tid det tar att testa alla möjliga nycklar för ett givet krypterat meddelande (Panko, 
2004). 
 
Ur ett informationssäkerhetsperspektiv kan kryptografi tillföra tre saker, konfidentialitet, autenticitet 
och riktighet. Konfidentialtiteten uppnås genom att krypteringen förhindrar en korrekt tolkning av 
datan så länge denna inte avkrypteras. Autenticiteten kan uppnås med hjälp av asymmetrisk 
kryptering där den ena nyckeln enbart är känd av avsändaren (kallas privat nyckel). Detta meddelande 
kan sedan enbart avkrypteras med en nyckel som finns tillänglig för mottagaren (kallas publik 
nyckel). Eftersom nycklarna är ett par kan enbart den privata nyckeln skapa den krypterade text som 
kan avkodas med den publika nyckeln. Genom att skapa en hash-summa av meddelandet som 
skickas och sedan kryptera denna med den privata nyckeln samt bifoga den nya kryptotexten med 
meddelandet (kallas digital signatur) kan mottagaren verifiera att avsändaren verkligen är den som den 
utgör sig för att vara genom att själv göra en hash-summa av meddelandet och sedan jämföra denna 
med den hash-summa som erhålls genom att jämföra denna med mottagarens digitala signatur 
(Panko, 2004). 
 
På samma sätt som hash-summan och den digitala signaturen som skapas via denna kan fungera som 
autentisering av meddelandet kan den även användas för att bekräfta meddelandets riktighet. Om ett 
meddelande skickas mellan en avsändare och en mottagare och någon längs vägen ändrar 
meddelandet (eller om det förvanskas genom tekniska fel i överföringen) kommer meddelandet att 
generera en hash-summa som skiljer sig från den i den digitala signaturen vilket medför att hela 
meddelandet förkastas eftersom autentiseringen misslyckas (Panko 2004). 
 
När kryptering används för att uppnå konfidentialitet vid kommunikation finns det två sätt att 
applicera krypteringen. Det ena sättet är att låta sändande och mottagande system sköta krypteringen, 
så kallad end-to-end kryptering. Det andra alternativet är att låta nätverket sköta krypteringen 
(nätverk- eller länkkryptering). Det senare innebär att nätverket krypterar trafiken mellan två punkter 
och att meddelandet, när det inte befinner sig mellan dessa punkter, är okrypterat. Fördelen med 
nätverkskryptering är att den kan implementeras på ett sådant sätt att den, förutom att den skyddar 
meddelandet11, även gömmer avsändare och mottagare för obehöriga. Om krypteringen istället 
appliceras från system till system innebär detta oftast att endast själva meddelandet 
förblir krypterat hela vägen från avsändare till mottagare medan information som behövs för att 
transportera meddelandet förblir okrypterad (Stallings, 2007). 
 
Vilken typ av kryptering som bör användas är beroende av värdet på det som krypteras. I takt med 
att datorer blir kraftfullare minskar den tid det tar att testa samtliga möjliga krypteringsnycklar mot ett 
givet krypterat meddelande (Panko, 2004). Om kostnaden för att knäcka en krypering överstiger 
värdet på det som krypterats eller om tiden det tar att knäcka krypteringen är längre än livstiden på 
det som krypterats brukar man säga att krypteringsalgoritmen är tillräckligt säker (Stallings, 2007). 

                                                      

10  Försök att avkryptera krypterade meddelanden utan tillgång till krypteringsnyckeln kallas kryptoanalys. 
11  Med meddelande avses här endast de delar som innehåller data som inte behövs för att transportera meddelanden från 

avsändande applikation till mottagande applikation. 
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4 Empiri 
I följande kapitel redovisas den empiri som samlats in genom intervjuer samt granskningen av 
respektive organisations styrdokumentation och dylikt i de fall det funnits tillgång till sådan. I den 
mån det är möjligt presenteras intervjuerna på sådant sätt att de blir enklare att jämföra. 

4.1 Apoteket 
Gentemot Apoteket har ett antal intervjuer genomförts. Ingen studie av dokument som styr eller 
strukturerar upp säkerhetsarbete har kunnat genomföras på grund av den säkerhetsklassning 
Apoteket gjort av detta material. Däremot har ett antal dokument som främst rör Apotekets test- och 
införandeförfarande rörande e-recept studerats. Dessa presenteras i kapitel 4.5.1. Nedan presenteras 
det material som genererats genom intervjuer och samtal med representanter från Apoteket. 

4.1.1 Intervju 2008-04-30 

Respondenten vid denna intervju har en mångårig erfarenhet av utveckling och hantering av e-recept 
och eHälsotjänster på Apoteket. Intervjun genomfördes utan någon utsatt tidsram på respondentens 
kontor och tog cirka en och en halv timme att genomföra. På grund av tekniska problem som 
upptäcktes efter att intervjun avslutats finns bara 56 minuter av intervjun på band. Detta kan 
innebära att vissa detaljer gått förlorade även om minnesanteckningar fördes under hela intervjun. 
Respondenten har även fått möjlighet att läsa igenom ett referat av intervjun samt komma med 
kommentarer och tillägg. 

4.1.1.1 E-recept 

Respondenten anser att begreppet e-recept kan beskrivas på två olika sätt. Det ena sättet är att se det 
som ett meddelandeformat som beskriver vad en läkemedelsförskrivning ska innehålla då den skickas 
elektroniskt från en vårdgivare till Apoteket. Det andra sättet är att se det som en dubbelriktad 
kommunikation mellan två parter. Detta ger ett större utrymme och tillåter att begreppet innefattar 
andra tjänster än sändningen av själva läkemedelsförskrivningen. Sådana tjänster skulle kunna 
innehålla en återkoppling från apotek till vårdgivare med information om tillexempel läkemedel, 
interaktion mellan den aktuella förskrivningen och läkemedel som tidigare skrivits ut till patienten 
eller lämpliga doseringar. I denna vidare definition kan e-recept ses som en process som har till syfte 
att öka kvalitén, patientsäkerhet och effektiviteten vid förskrivande av läkemedel. Begreppet skulle då, 
förutom själva e-receptformatet, även innefatta Apotekets varuregister, receptregistret samt 
läkemedelsregistret. Den data som finns lagrad i de olika registren kan då även användas som 
underlag för tillexempel forskning. 

För att skicka ett e-recept börjar läkaren med att skapa det i sitt journalsystem, bland annat genom att 
välja medicin och dosering från en databas. Förskrivningen skickas sedan via Sjunet till Apoteket där 
det lagras centralt för att vara åtkomligt från samtliga apotek runt om i landet. Apoteket tar idag emot 
e-recept från 17 olika system varav 16 är journalsystem. Det systemet som inte är ett journalsystem är 
ett webbaserat system som registrerade förskrivare kan använda för att skicka e-recept. 

Vad gäller kommunikationssäkerheten när e-recept skickas så har Apoteket slutit avtal med anslutna 
vårdgivare och dessa avtal säger att vårdgivaren har ansvar för säkerheten från sina system och fram 
till en given punkt, Apotekets brandvägg, varifrån Apoteket tar över ansvaret. Det finns således ingen 
organisation som har helhetsansvar för kommunikationssäkerheten utan varje organisation ansvarar 
för en del av kommunikationen. Detta kan ställas i kontrast till Apotekets eDos-system där Apoteket 
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tar helhetsansvaret eftersom detta är ett system som Apoteket tillhandahåller och mot vilket 
användare kopplar upp sig. Vad gäller de avtal som tecknats med vårdgivare gör Apoteket idag ingen 
större eller systematisk uppföljning av att dessa följs. 

När ett nytt system ska anslutas för att skicka e-recept till Apoteket måste förskrivningen anta ett 
fördefinierat format och systemet måste klara ett antal tester innan det blir godkänt för att skicka e-
recept. Respondenten är osäker på om Apoteket kräver att det utförs nya tester vid patchning eller 
uppgradering av redan godkända system. 

När det gäller de lagar och föreskrifter som reglerar hur förskrivningar får skickas och hur e-recept 
ska hanteras anser respondenten att dessa är dåligt formulerade och att de skapats allt eftersom nya 
situationer uppstått utan att man på allvar benat ut begreppen och skapat en samlad och 
framåtblickande bild. Samma sak gäller de utredningar och förslag som presenterats den senaste tiden 
då dessa enbart summerar och kondenserar den situation som finns idag. Hela den styrande 
strukturen med lagar och förordningar kan beskrivas som ett ”lapptäcke”. Det finns inte heller någon 
myndighet som har en helhetssyn på e-recept då olika myndigheter har ansvar för olika delar av 
hanteringen. 

4.1.1.2 Sjunet 

Respondenten har tidigare betraktat Sjunet som ett säkert extranet, byggt som ett ”Virtual Private 
Network”12 för att skicka känslig data inom hälso- och sjukvården. Eftersom Datainspektionen gör 
bedömningen att Sjunet är att betrakta som ett öppet nät väcks frågan om man inte kunde använda 
Internet istället för Sjunet. 

Sjunet har saknat ett starkt förvaltningsorgan och det har varit viss osäkerhet runt gemensamma 
beslut. Respondenten är osäker på varför Carelink upplöstes men ser en möjlig orsak i att den 
gemensamma organisationen var svag och att den förlorat sitt stöd. Det har också varit svårt att 
skapa klara riktlinjer för vilken riktning utvecklingen av Sjunet borde ta.  

Vad gäller trafik som skickas över Sjunet har Apoteket tidigare ansett sig ha ansvar från sin 
brandvägg och inåt i Apotekets eget nät medan Datainspektionen, baserat på Läkemedelsverkets 
föreskrifter, anser att Apoteket har ansvar hela vägen från avsändaren. Vad detta innebär för 
Apoteket är i dagsläget oklart men ett möjligt scenario är att Apoteket i framtiden ställer krav på 
hälso- och sjukvården, krav vars efterlevnad även måste kontrolleras. Detta skulle dock kunna ”bli en 
stor apparat som ingen vill ha, egentligen”. Från Apotekets sida tror man inte att hälso- och 
sjukvården skulle uppfatta det som något positivt att Apoteket tar på sig den rollen. Respondenten 
har också svårt att se hur en ensam organisation skulle kunna ta på sig helhetsansvaret. 

4.1.1.3 Datainspektionens tillsynsbeslut 

Apoteket delar de uppfattningar som Datainspektionen lägger fram i sitt tillsynsbeslut. Det finns 
dock vissa frågetecken rörande tillsynens fokus. Respondenten upplever risken för en felaktig 
expediering av läkemedel vid användandet av e-recept som större och allvarligare än att ett e-recept 
skulle komma fel eller läsas av obehöriga, även om det senare givetvis inte får inträffa. 
Datainspektionens krav anses komma utifrån väldigt teoretiska situationer då det inte finns några 
kända fall där en patients integritet skulle ha kränkts till följd av hanteringen av e-recept. Det som 
vore viktigare är att öka kvalitetskraven på alla ingående systemkomponenter för att minimera eller 
eliminera risken att patienter får fel läkemedel. 

                                                      

12  Se kapitel 3.1.3.2 för beskrivning av begreppet Virtual Private Network (VPN). 
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När man började utveckla och använda e-recept på 1980-talet var det ingen som talade om 
kryptering, detta är något som tillkommit senare. Apoteket ansåg redan tidigt att kryptering av e-
recept är viktigt och frågan har drivits bland aktörerna. Man ser nu att tillsynsbeslutet har påskyndat 
införandet. Tidigare har man upplevt det som svårt att få ett bra samarbete runt kryptering och 
autenticering med alla inblandade. I och med Datainspektionens tillsyn har frågan lyfts till en högre 
nivå. 

Det som framför allt är nytt vad gäller kryptering är att det nu ställs ökade krav på Apoteket som inte 
längre kan säga att ”här börjar och här slutar vårt ansvar”. Respondenten menar att det känns lite sent 
att komma med detta nu när man antagligen är på väg in i en ny driftsform där fler aktörer får 
möjlighet att expediera läkemedel. 

Respondenten uppvisar också en viss förvåning över att Datainspektionen klassar Sjunet som ett 
öppet nät eftersom man från Apoteket sida inte uppfattat Sjunet på det sättet tidigare. De accepterar 
dock tolkningen. På en tidigare begäran från Datainspektionen har Apoteket gjort en riskanalys av 
Sjunet och i den kommit fram till att Sjunet inte är riktigt så bra som Apoteket tidigare uppfattat det. 

Orsakerna till varför e-recept i vissa fall skickats okrypterade kan vara många. Det har tidigare inte 
funnits någon som riktigt tagit ansvar för frågan. Apoteket har tillsammans med sjukvården ställt krav 
på kryptering och alla har varit införstådda med att detta skall finnas, det har dock inte alltid införts. 
Anledningarna till att detta inte införts kan ha varit flera. Beslutsgången har varit trög och förhandlare 
har bestämt en sak på gemensamma möten men sedan inte haft stöd för detta i den egna 
organisationen. Besluten har inte förankrats i ledningen vilket har lett till att vissa saker har 
nedprioriterats när det väl varit dags att genomföra de. Det kan även ha funnits svårigheter i 
förhållandet mellan vårdgivare och systemleverantörer. Apoteket har också sett det som svårt att 
ställa krav och historiskt har det inte gått att bara sluta ta emot e-recept från de som inte uppfyllt 
kraven eftersom detta setts som kontraproduktivt. Man saknar dessutom en myndighet med 
helhetsansvar för frågan, utan en sådan är det svårt att lyfta den till en högre nivå. 

Att Datainspektionen valde att göra tillsynen hos Apoteket kan bero på att man misstänkt att 
problem är genomgående för vårdsektorn. Genom att peka på symptomen hos Apoteket kan frågan 
lyftas även inom andra organisationer. 

4.1.1.4 Framtiden 

Vid en omreglering av apoteksmarknaden skulle man kunna tänka sig att ett servicebolag fungerade 
som ett nav för hanteringen av e-recept. Detta servicebolag skulle då även kunna bära ansvaret för till 
exempel kommunikationssäkerheten. Hur detta skulle se ut i praktiken är oklart och det finns 
ingenting i de olika statliga beredningarna som belyser hur detta skulle kunna gå till ifråga om roller, 
standarder, avtal och certifieringar. Servicebolaget verkar än så länge dock inte få en 
myndighetskaraktär. Istället har det talats om att det ska drivas i bolagsform och att bolaget ska få 
myndighetsuppdrag. Remissinstanserna har sagt att de hellre ser att det antar formen av ett 
affärsverk. En annan idé har varit att sälja ut bolaget till alla blivande apoteksaktörer och driva det 
som ett gemensamt branschorgan. Ytterligare en tanke har varit att göra det till ett övergripande 
servicebolag som även innefattar hälso- och sjukvården på nationell nivå. 

4.1.2 Telefonsamtal 2008-05-12 

I ett försök att få tillgång till säkerhetspolicyer eller liknande dokument kontaktades lämplig personal 
utifrån rekommendationer från den första respondenten hos Apoteket. Detta var ingen intervju utan 
mer ett försök att få tillgång till relevanta dokument. Detta var dock ej möjligt eftersom dokumenten 
var klassade som interna. Apoteket lät dock informera att arbetet utgick från ISO 27002 och att 
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denna enbart anpassats till Apotekets verksamhet. I övrigt arbetar de utifrån receptregisterlagen och 
personuppgiftslagen. Vad gäller arbetet gentemot receptregisterlagen så har Apoteket själva utvidgat 
detta till att gälla samtliga receptformer.  

4.1.3 Intervju 2008-05-20 

Kontakt togs med ytterligare en respondent på Apoteket för att fördjupa förståelsen för hur 
testprocessen ser ut hos Apoteket när en ny vårdgivare vill börja skicka e-recept. Då respondenten 
inte hade tid eller möjlighet att medverka i en telefon- eller besöksintervju genomfördes intervjun 
istället via e-post. 

Respondenten skriver att en ny vårdgivare som vill skicka e-recept ofta börjar med att skicka ett mejl 
till Apotekets funktionsbrevlåda med en förfrågan. I det fallet förfrågan gäller en vårdgivare inom 
Stockholms läns landsting (SLL), skickas den vidare till samarbetsorganisationen e-recept Stockholm, 
i annat fall behandlas den av Apoteket. 

Som vårdgivare kan man antingen skicka e-recept via sitt journalsystem, vilket är det vanligaste, eller 
via den webbaserade e-recepttjänsten som tillhandahålls av Alfa Kommun & Landsting AB. För att 
som vårdgivare eller journalsystemleverantör kunna förbereda journalsystemet för att skicka e-recept 
tillhandahåller Apoteket en handbok med implementeringsguider och beskrivningar över 
kommunikationsprotokoll och testpaket. När systemet är testat av systemägaren och kraven i 
handboken uppfyllda körs sedan verifierande acceptanstester av Apoteket för slutligt godkännande av 
systemet. 

4.2 Landstinget i Kalmar län 
En besöksintervju genomfördes för att fånga upp Kalmar läns landstings syn på arbetets 
studieobjekt. Utöver intervju har även ett antal styrdokument gjorts tillgängliga. Dessa presenteras 
separat i kapitel 4.5.2. 

4.2.1 Intervju 2008-05-05 

Respondenten arbetar för närvarande på regionförbundet i Kalmar län, men var fram till början av 
2008 anställd på Landstinget i Kalmar län där han bland annat arbetat med 
informationssäkerhetsfrågor. Intervjun genomfördes i regionförbundets lokaler i Kalmar och varade 
cirka en och en halv timme. Intervjun spelades in enligt överenskommelse med respondenten och 
denne har även fått möjlighet att läsa ett referat av intervjun samt komma med kommentarer och 
tillägg. 

4.2.1.1 E-recept 

Respondenten beskriver e-recept som en elektronisk variant av det traditionella pappersreceptet som 
innebär större flexibilitet för kunden som kan välja att hämta ut sin medicin på vilket apotek som 
helst, eller på ett förutbestämt Apotek, som då också redan förberett uttaget åt kunden. Kring e-
recept finns sedan en rad system och tjänster som delvis möjliggörs av e-recept. Tjänsten e-recept är 
bara början på en lång rad digitala tjänster som kommuner och landsting har framför sig i dialogen 
med medborgarna. 

Förfarandet bakom hur ett e-recept skickas har respondenten inte detaljkunskap om, men beskriver 
att det skickas från landstingets servrar till en mottagande enhet hos Apoteket dedikerad för e-recept. 
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Krypteringen åstadkoms genom ett certifikat som påvisar äktheten i trafiken, det vill säga att det 
kommer från Kalmar läns landsting. 

Ansvaret för personuppgifterna i samband med hanteringen av e-recept är ett delat ansvar. När 
personuppgifterna bearbetas och befinner sig i landstingets domän ansvarar landstinget. Sedan 
skickas de och vid en överlämningspunkt tar Apoteket över ansvaret. Landstinget kan inte ta något 
ansvar för hanteringen av uppgifter som ligger hos Apoteket, men man tar ansvar för informationens 
riktighet.  

4.2.1.2 Sjunet 

Respondenten berättar att Sjunet idag är i generation tre. Första generationens Sjunet skapades av ett 
antal landsting kring Mälardalen som samarbetade för att skapa ett gemensamt nätverk. På den tiden 
var krypteringen inbyggt på nätverksnivå. Nätet formaliserades sedan och ytterligare aktörer bjöds in. 
Under den här tiden ansvarade Telia för driften. Sjunet konkurrensutsattes några år därefter och 
TDC Song tog över driften. I den upphandlingen ingick inte krav på inbyggd kryptering längre. Detta 
menar respondenten är något som förvaltaren av Sjunet (dåvarande Carelink) borde ha tagit ansvar 
för att kommunicera ut tydligare till användare då många har levt i tron att Sjunet är krypterat. 
Respondenten påpekar dock att det bästa är att lägga krypteringen så långt ut i nätet så möjligt, dvs. 
integrerat i sändande och mottagande del, server/klient. 

Som företeelse är Sjunet dock ett befogat nät. Även om man inte längre kan anse att nätet är ett slutet 
nät så är det fortfarande kvalitetssäkrat och kan garantera en viss bandbredd till användare samt ge ett 
visst skydd mot attacker utifrån. För att få ansluta till Sjunet måste anslutande part visa att de har rätt 
kvalitet och kompetens för att tillåtas anslutning. 

Kritiker mot Sjunet hävdar att då nätet är att betrakta som öppet skulle man lika gärna kunna 
använda Internet för att skicka e-recept. Detta håller inte respondenten med om. Sjunet är inget 
självändamål och finns det bättre alternativ så ska man använda dessa, men några sådana alternativ 
finns inte idag. 

Det fokus som lagts på krypteringens roll i kommunikationssäkerheten är inte fel, menar 
respondenten, men man bör också titta på kvaliteten i de olika journalsystemen och hur väl de skickar 
korrekt information som tolkas korrekt av mottagande system. Om felen uppstår oberoende av 
säkerheten i kommunikationen så spelar det inte någon roll hur säker transporten av recepten är. 
Kravställnigen på journalsystemen sköts av legitima kundgrupper beståendes av de landsting som 
använder dem. I Kalmar län används journalsystemet Cosmic, liksom i 6 stycken andra landsting. På 
nationell nivå samordnas kravställningen genom den Nationella IT-strategin, men då på en 
konceptuell nivå. 

Ansvaret för trafikövervakning och support för Sjunet har idag TDC. Sjunets 
datakommunikationsgrupp, en grupp knuten till Sjukvårdsrådgivningen där respondenten själv satt 
med mellan 1999-2002, har ansvar för förvaltningen av nätet inklusive att kvaliteten i nätet 
upprätthålls. 

Angående Sjukvårdsrådgivningens övertagande av Carelink anser respondenten att det var en olycklig 
sammanslagning. Sjukvårdsrådgivningen och Carelink var två skilda organisationer med olika 
uppgifter att sköta och hade båda väl inarbetade och fungerande varumärken. Carelink hade till 
uppgift att utveckla strategier, uppnå samordning och genom digitala tjänster utveckla svensk hälso-
och sjukvård, medan Sjukvårdsrådgivningens uppgift var information för allmänheten om sjukdomar, 
hälsa och sjukvård, samt att utveckla deras portal till en interaktiv kommunikativ informations och 
rådgivningsportal för medborgaren, baserat på den utveckling som bl.a. Carelink drivit. Nu tappar 
man Carelink som varumärke vilket kan vara dåligt ur ett strategiskt perspektiv. De borde istället ha 
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fått arbeta vidare under det namnet som ett ben under SKL. Men arbetet fortsätter i alla fall i den nya 
organisationen och det är viktigt att det får fortsätta. 

Respondenten berättar i samband med detta om några av de olika arbetsgrupper som finns på 
nationell nivå, bland annat Nätverket för Informationssäkerhet (NIS). Dessa olika grupper har ofta 
en rådgivande funktion mot landstingen och deras åsikter brukar vägas med i stor utsträckning då 
strategiska beslut tas. Det varierar dock mellan olika landsting hur pass engagerade man är i dessa 
arbetsgrupper, vissa landsting skickar sällan eller inga representanter. I andra fall kan representanterna 
ha bristande mandat eller förtroende från respektive landsting med sig in i arbetsgruppen vilket 
hindrar arbetsgrupperna från att fungera effektivt på så vis att beslut som tas i gruppen inte 
genomförs på alla håll. Det finns även arbetsgrupper som har en genomförande funktion och kan få 
uppdrag av beställarorganisationer hos SKL för att genomföra eller genomdriva olika uppgifter. 

4.2.1.3 Datainspektionens tillsynsbeslut 

Respondenten påpekar att han inte har läst tillsynsbeslutet i sin helhet, men svarar ändå på frågorna 
utifrån den bild han har fått av det. Han anser att det är bra att Datainspektionen gör tillsynen och 
kontrollen och att det borde göras oftare på olika områden för att lyfta frågor till en högre nivå. Att 
en myndighet utifrån går in och dikterar hur någonting ska vara förenklar för att få igenom 
förändringar som kanske annars skulle fördröjas av kostnadsfrågor. 

Att Datainspektionen lagt allt ansvar för att komma tillrätta med bristerna i 
personuppgiftshanteringen på Apoteket tycker respondenten är något underligt. Ansvaret är 
måhända Apotekets, men man borde kunna ställa vissa krav på landsting och vårdgivare också. 

Hur det kommer sig att personuppgifter har skickats okrypterade förklarar respondenten med att det 
finns två olika journalhanteringssystem inom Landstinget i Kalmar län. Det ena är Cosmic som 
krypterar kommunikationen, det andra är det äldre systemet Swedestar som används i primärvården 
och som är på väg att bytas ut mot Cosmic. När Swedestar infördes fanns det inga krav på att det 
skulle kryptera sin trafik då Sjunet redan var krypterat. När detta upphörde kunde man ha applicerat 
ett certifikat på Swedestar för att bibehålla krypteringen, men detta gjordes av olika anledningar inte, 
dels på grund av kostnader detta skulle ha fört med sig och dels på grund av bristande 
kommunikation mellan Sjunets förvaltningsgrupp och användarna om förändrade förhållanden när 
Sjunets inbyggda kryptering upphörde. 

Datainspektionen nämner i tillsynsbeslutet att Apoteket bör upphöra att ta emot e-recept om de inte 
skickas krypterade. På detta kommenterar respondenten att det är en teoretisk möjlighet men 
knappast praktiskt genomförbart då det skulle få stora konsekvenser för landstinget om man med 
omedelbar verkan skulle upphöra att ta emot e-recept. Han anser dock att Apoteket måste ha 
möjlighet att ställa krav då de trots allt är mottagare av recept och ska hantera dem. En möjlig lösning 
vore att ge vårdgivare en tidsfrist på fem till tio arbetsdagar för att åtgärda problemet. Apoteket måste 
ställa krav på de uppgifter som kommer till dem, att personuppgifterna är tillförlitliga, oförvanskade 
och säkra. Detta blir ännu viktigare när man avreglerar marknaden. I slutändan blir det ett 
mottagande apotek med ansvar och för att reglera det måste också kravbilden vara tydlig. 

Avslutningsvis berättar respondenten att informationssäkerhetsfrågor generellt har varit svåra att lyfta 
in i ledningsperspektivet inom Kalmar läns landsting. IT-avdelningarna får själva skapa processer 
som bygger på ordning och reda och hur man bygger en säker dritfsorganisation med hjälp av bland 
annat ISO 27000 och ITIL, men det blir ofta bara inom ramen för vad de kan göra inom den egna 
verksamheten. Detta är olyckligt, då informationssäkerhetsfrågorna inte enbart är en fråga för IT-
avdelningen, utan berör hela koncernen.  

26 



4.2.1.4 Framtiden 

Att omregleringen av apoteksmarknaden kan komma att innebära problem för hur e-recept hanteras 
håller respondenten med om, även om det är svårt att veta exakt vilka följder det får. Han påpekar att 
det ideala scenariot vore att recepten även fortsättningsvis skickades till en central nod som sedan 
skickar vidare till de olika apoteken. Ansvaret för denna nod skulle kunna innehas av det nuvarande 
Apoteket eller en myndighet eller liknande instans, men det viktigaste är teknisk tillgänglighet. 

4.3 Datainspektionen 
Gentemot Datainspektionen genomfördes en telefonintervju med IT-säkerhetsspecialist Magnus 
Bergström. Under intervjun refererades till ett samråd Datainspektionen haft med Apoteket. Detta 
presenteras dock separat i kapitel 4.5.3. 

4.3.1 Intervju 2008-05-06 

Respondenten har en bakgrund som systemvetare och arbetar idag som IT-säkerhetsspecialist på 
Datainspektionen. Han är placerad i teamet för Vård, forskning och utbildning, som bland annat har 
tillsynsansvar för personuppgiftsbehandlingen inom hälsovården. 

Intervjun genomfördes som en telefonkonferens och hela samtalet spelades in. Efter genomförd 
intervju sammanställdes ett referat som respondenten fick möjlighet att läsa igenom och 
kommentera. 

4.3.1.1 E-recept 

Respondenten ser ett e-recept som en elektronisk förskrivning av läkemedel. Apoteket tillhandahåller 
ett system för inhämtning av e-recept som sedan expedieras. Apoteket tillhandahåller medel och 
bestämmer ändamålet för receptregistret vilket medför att det är Apoteket som är 
personuppgiftsansvariga. Vad gäller läkemedelsförteckningen så utpekas Apoteket i lagstiftningen 
som personuppgiftsansvariga. 

För att skicka e-recept används ofta en modul i patientjournalsystemet och beroende på system kan 
dessa sedan skickas direkt till Apoteket eller via en central växel hos landstinget. För att förmedla e-
recepten till Apoteket används Sjunet. 

Eftersom Apoteket ställer tjänsten till förfogande är det Apoteket som har till uppgift att säkerställa 
att säkerhetskraven uppfylls. Hur Apoteket väljer att gå tillväga för att säkerställa detta är av 
underordnad betydelse så länge kraven uppfylls. Apoteket ansvarar givetvis inte för den 
personuppgiftshantering som vården gör för egen räkning vid till exempel journalföring. 
Respondenten utgår ifrån att det krävs någon form av avtal mellan Apoteket och vårdgivare för att 
dessa ska få använda e-receptsystemet och att dessa avtal även reglerar vilka säkerhetskrav som finns. 

4.3.1.2 Sjunet 

Sjunet är ett kommunikationsnät som i första hand är uppbyggt av landstingen. I dagsläget är det 
Sjukvårdsrådgivningen som ”äger” Sjunet, men det är skapat utifrån den offentliga sjukvårdens behov 
även om andra aktörer tillkommit. 

När det gäller trafik som skickas över Sjunet så är detta inte en fråga för Datainspektionen. Tjänstens 
tillgänglighet och liknande regleras av avtal mellan Sjukvårdsrådgivningen och andra parter och utgör 
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ett civilrättsligt förhållande. Datainspektionens uppdrag handlar om hanteringen och skyddet av 
personuppgifter och detta är oberoende av kommunikationsväg. 

Att Sjunet är ett öppet nät är inget som Datainspektionen hittat på utan denna uppfattning vilar på 
Carelinks uppfattning att Sjunet är att betrakta som ett öppet nät. Datainspektionen ser ingen 
anledning att göra någon annan tolkning. Nätet kan anses öppet eftersom det finns fler än en 
huvudman som kan styra, kontrollera, påverka eller ta del av kommunikationen i nätet. Dessutom har 
Apoteket i tidigare samtal med Datainspektionen uppgett att även de ser Sjunet som ett öppet nät.13 

Även Sjukvårdsrådgivningen har varit i kontakt med Datainspektionen för att presentera den senaste 
versionen av Sjunet, version 3.0. Inget i denna presentation har föranlett en förändring av synen på 
Sjunet. Carelink hade från början som mål att Sjunet skulle vara ett säkert nät, men detta har sedan 
övergivits eftersom det inte varit möjligt att kontrollera trafiken på det sätt som krävs. Den säkerhet 
som Sjunet idag tillför är i första hand i fråga om redundans och tillgänglighet. Med tanke på de 
tidigare intentionerna är det inte märkligt om Apoteket misstolkat Sjunet i bemärkelsen öppet eller 
stängt nät. 

4.3.1.3 Datainspektionens tillsynsbeslut 

Datainspektionen anser att modellen där Apoteket säger sig ta ansvar för kommunikationssäkerheten 
från en viss punkt (sin brandvägg) är otidsenlig. Apoteket får givetvis ingå vilka frivilliga avtal de vill, 
men de måste fortfarande se till att samtliga lagkrav uppfylls. Apoteket kan inte avsäga sig eller avtala 
bort ansvaret eftersom det är de som tillsätter medel och bestämmer ändamål. 

Datainspektionen utredde och konstaterade bristerna hos Apoteket, men har förståelse för att 
landstingen också måste vara delaktiga och hjälpa till om man ska kunna komma till rätta med 
problemen. Apoteket får inte expediera e-recept som inte skickats på ett säkert sätt enligt de 
föreskrifter som finns från Läkemedelsverket och det är Apoteket ansvar att se till att dessa krav 
uppfylls. Samtidigt bör vårdgivarna medverka genom att vidta åtgärder som försäkrar att man lever 
upp till dessa krav eftersom Apoteket annars, enligt föreskrifterna, inte får expediera 
förskrivningarna. Att stänga systemet för vårdgivare skulle dock få betydligt allvarligare konsekvenser 
än en expediering av förskrivningar som inte lever upp till kraven. Efter tillsynen har Apoteket 
lämnat in en redogörelse för när åtgärder som syftar till att komma till rätta med bristerna ska vara 
vidtagna. 

4.3.1.4 Framtiden 

När det gäller omregleringen av apoteksmarknaden så är Datainspektionen remissinstans i frågor som 
rör detta och man har bland annat lämnat sin syn i ett yttrande med diarienummer 51-2008 över 
Betänkande Omregleringen av apoteksmarknaden (SOU 2008:4). Datainspektionen tror inte att de kommer 
att få mindre att göra eftersom det kommer att bli flera aktörer att ta hänsyn till vilket knappast 
kommer att göra deras uppgift enklare. 

4.4 Sjukvårdsrådgivningen 
Sjukvårdsrådgivningen kontaktades i första hand för att göra helhetsbilden av Sjunet som företeelse 
komplett då organisationen idag har förvaltningsansvar för Sjunet i och med köpet av Carelink den 1 
januari 2008. 

                                                      

13  Här hänvisar respondenten till ett samråd med diarienummer 45-2006, Samråd om läkemedlesförteckningen. 
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4.4.1 Intervju 2008-05-13 

Respondenten arbetar sedan februari 2007 som förvaltare för Sjunet och har ett förflutet inom WM-
data och Ericsson samt som medicintekniker inom vården. 

Intervjun genomfördes via telefon och varade cirka 45 minuter och respondenten har efter intervjun 
erbjudits möjlighet att läsa igenom samt göra ändringar och tillägg till ett referat av intervjun. 

Carelink ägs idag av Sjukvårdsrådgivningen. Sjukvårdsrådgivningen levererar medborgartjänster 
medan Carelink levererar infrastrukturtjänster. Vad gäller det praktiska arbetet så har 
Sjukvårdsrådgivningens övertagande enligt respondenten inte inneburit några större förändringar 
annat än att man idag har kommit närmare vissa viktiga tjänsteleverantörer. 

4.4.1.1 Sjunet 

Sjunet är ett kommunikationsnät för alla aktörer inom vård och omsorg som har ett behov av det. 
Det kan betraktas som både ett skyddat och ett öppet nät på så vis att det är öppet för alla som är 
ackrediterade, men det är inte kopplat mot Internet. 

Sjunet började som ett samarbete mellan sju landsting i Mellansverige under slutet av 90-talet med 
målet att skapa en strukturerad kommunikationsplattform. Idag har Sjunet ca 100 anslutningar och 
fler anslutningar är aktuella, framför allt bland kommuner. Detta som följd av bland annat den nya 
Patientdatalagen. 

Sjunet var från början tänkt som ett säkert kommunikationsnät där de anslutna inte skulle behöva 
tänka på kryptering. Idag är det för många anslutna för att denna tanke skulle vara genomförbar, 
grundtanken är dock den samma. Idag arbetar respondenten mycket med att förändra synen på 
säkerheten runt Sjunet. 

Sjunet 1.0 byggdes som en stjärna med hjälp av en krypterad VPN-lösning mellan ett mindre antal 
organisationer. Denna syn på Sjunet, som en krypterad VPN-lösning, har sedan följt med även sedan 
Sjunet ändrat uppbyggnad. 

Sjunet 2.0: I början av 2000-talet byggdes nätet om som ett moln där alla har fri tillgång till alla andras 
anslutningspunkter. Varje anslutning skyddades av en brandvägg och varje organisation bestämde 
själva vad som skulle släppas in från Sjunet med hjälp av egna säkerhetspolicyer. 

Sjunet 3.0 är en utveckling av 2.0 som ska kunna segmenteras på ett annat sätt än tidigare versioner. 
Detta innebär att viss "trafik kan skyddas på eget VLAN". Hur detta ska uppnås är idag inte bestämt 
utan är under utredning, men en viktig aspekt kommer att bli hur informationen klassas. Idag skickas 
all trafik i samma nät, på samma segment. Respondenten anser att det är viktigt för Carelink att titta 
på de anslutna organisationerna och att klassa varje anslutning utifrån en individuell riskbedömning. 
Man kan till exempel tänka sig ett VLAN per landsting eller ett VLAN per tjänst. 

Tidigare var Carelink mest en administrativ förvaltare. Det fanns då inte resurser att genomföra och 
utarbeta ett strukturerat säkerhetstänkande. Den person som tidigare ansvarade för Sjunet ansvarade 
även för tre andra förvaltningsprojekt. 

I rollen som förvaltare strävar Carelink efter att utveckla processer för anslutningar och att utveckla 
tjänster. Man arbetar även med informationssäkerhetsfrågor, som är en viktig del av arbetet. 
Säkerhetsarbetet runt Sjunet har tidigare varit luddigt, åtminstone från förvaltarens synvinkel, då man 
inte strukturerat och definierat begrepp och mål på ett tillfredställande sätt. Sjunet tar inget konkret 
ansvar för att skydda trafikens integritet, detta finns det andra tjänster för, varav Carelink erbjuder 
och levererar vissa. 
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Sjunet avser tillföra framförallt två kvalitativa aspekter i datakommunikationen mellan de anslutna 
aktörerna. Den ena aspekten är tillgänglighet, vilket ska garanteras av leverantören, TDC, och syftar 
till Service Level Agreement (SLA) och Quality of Service (QoS). Den andra aspekten är tillit, med 
innebörden att de som är anslutna ska kunna lita på övriga anslutna organisationer. Detta betyder att 
alla måste följa samma regelverk. 

Till skillnad från Internet kan Sjunet erbjuda båda ”garanterade” tjänstenivåer och kontroll över vilka 
som får tillgång till nätet. I båda fallen finns avtal som reglerar hur de ska fungera, och Carelink 
arbetar med uppföljning för att säkerställa att avtalen verkligen följs. Gentemot TDC har Carelink 
valt att avtala om möjligheten att avkräva vite om kraven på tillgänglighet inte uppfylls. Gentemot 
organisationer anslutna till Sjunet finns förvisso möjligheten att stänga av tjänsten om regelverken 
inte efterlevs, men detta är knappast en praktiskt genomförbar åtgärd mot exempelvis ett landsting. 
Däremot har man sanktionsmöjligheter som kan innebära kostnader för landsting som inte lever upp 
till avtalen, bland annat genom tätare granskningar som landstingen själva får bära kostnaderna för. 

Gällande kryptering av informationen så har respondenten uppfattningen att känslig information 
måste krypteras, men detta är ingen tjänst som Sjunet ska tillhandahålla, utan detta måste göras på en 
lägre nivå, från system till system. Att enbart kryptera information på Sjunet innebär en falsk 
trygghet. Ju fler aktörer som ansluter, desto större blir nätet, och därmed riskerna.  

Respondenten arbetar idag delvis med att ändra synen på Sjunet. Tidigare har fokus legat på vad varje 
organisation släpper in i sitt eget nät från Sjunet. Detta är bra, men respondenten vill att man även 
ska reglera vad man släpper ut på Sjunet. Här har han mandat att påverka för att minska riskerna med 
att vara ansluten till Sjunet. 

4.4.1.2 Datainspektionens tillsynsbeslut 

Rörande Datainspektionens tillsynsbeslut anser respondenten att Datainspektionen saknade aktuell 
information rörande Sjunet. Bland annat hängde man i media ut vissa landsting som redan åtgärdat 
problemen. Respondenten delar dock Datainspektionens uppfattning att Sjunet är att betrakta som 
ett öppet nät ur ett integritetsperspektiv. 

Datainspektionen och respondenten har samsyn vad gäller Sjunet. Datainspektionen kan dock inte 
vara pragmatiska utan är tvungna att betrakta allt som svart eller vitt medan han själv kan arbeta mer 
långsiktigt med förändringar. Han reflekterar: "Glad att jag inte är en myndighet." 

4.4.1.3 Framtiden 

Vad gäller omregleringen så är detta inget som Carelink lägger sig i. Man har redan idag fri 
konkurrens på Sjunet, där olika leverantörer erbjuder likartade tjänster, så omregleringen innebär inte 
direkt någon ny situation för hur Carelink arbetar. Den största skillnaden skulle bli att man får flera 
anslutningar. I grund och botten har man dock ingen åsikt om omregleringen. 

4.5 Sekundärempiri 
Nedan presenteras det material vilket anförskaffats som ett komplement till intervjuerna. Varje 
organisations material presenteras för sig för att det tydligare ska framgå i vilket sammanhang det 
inhämtats. I materialet förekommer en del tekniska termer som varken förklaras i materialet, 
sammanställningen nedan eller arbetets referensram. Detta är ett medvetet val då dessa termer inte 
används i arbetets diskussion eller slutsats, utan endast syftar till att redovisa innehållet i den 
insamlade sekundärempirin. 
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4.5.1 Apoteket 

Apoteket har tillhandahållit material som främst behandlar test- och införandeförfarandet rörande e-
recept. Materialet består av utdrag ur Handbok e-recept 3.02, ett antal testdokument samt en 
Sammanställning av undersökningar om e-recepttjänsten i Stockholms län. Materialet har erhållits via mejl och 
ingen vidare studie av i vilket sammanhang de skapats har genomförts. Nedan görs en presentation 
av materialet. 

4.5.1.1 Sammanställning av undersökningar om e-repecepttjänsten i Stockholms län 

I detta dokument sammanställs ett antal undersökningar som genomförts bland förskrivare, 
farmaceuter och patienter i samband med införandet av e-recept i Stockholms län. Undersökningarna 
har genomförts i omgångar och fokuserar på den förväntade och upplevda nyttan med e-recept. Det 
tar även upp den implementeringsmodell som utvecklats och använts i samband med införandet av e-
recept i Stockholms län. 

Säkerhet har varit en del av samtliga undersökningar då enkäter rörande förväntningarna och 
upplevelsen av nyttan med e-recept innefattat frågor om säkerhet. Vad som menas med säkerhet 
specificeras aldrig i sammanställningen men av sammanhanget framgår att man talar om 
patientsäkerhet med avseende på felmedicinering. Fokus ligger således snarare på att kvalitetssäkra e-
recept än att se till att skydda den personliga integriteten genom tekniska säkerhetsmekanismer som 
förhindrar obehörig insyn. 

Endast vid ett tillfälle omnämns kryptering och då i ett sammanhang som beskriver hur e-recepten 
överförs till Apoteket: ”I dagsläget överförs e-recept i krypterade, signerade och i strukturerad form 
som MEDPRE-filer till Apoteket” (s 15). Någon problematisering av kommunikationssäkerhet 
förekommer inte i dokumentet. 

4.5.1.2 Handbok e-recept 3.02, kapitel 6 

Dokumentet behandlar de protokoll och standarder som kan användas för att överföra e-recept till 
Apoteket och den senast dokumenterade revideringen av dokumentet genomfördes i februari 2006. 
De protokoll och standarder som främst behandlas i dokumentet är X.400 (inklusive varianterna 
X.420 och X.435), SMTP och S/MIME. 

Dokumentet beskriver hur man önskar att landstingen ska förmedla e-recept till Apoteket och det 
uttrycks tydligt från Apotekets sida ”att så mycket av trafiken som möjligt [ska gå] ... via SjuNet” (s 
1). Dokumentet tillhandahåller vidare en bild som beskriver kommunikationsvägen via Sjunet, se 
Figur 4.1. Vidare beskrivs X.400/X.435-standarderna, vad de innehåller och hur de förhåller sig till 
varandra och till e-recept. Dokumentet beskriver hur det protokoll ”som används för att skicka 
EDIFACT och XML är X.435, en EDI-anpassad variant av X.400-protokollet” (s 4). 
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Figur 4.1: Bild på kommunikationsväg via SjuNet (s 1). 

Innan den överföring som beskrivs i Figur 4.1 kan initieras, måste ett antal åtgärder vidtas. Bland 
annat måste ett utbyte ”av exponerade IP-adresser” (s 4) genomföras för att det ska vara möjligt att 
”konfigurera brandväggar på båda sidor” (s 4). Vidare måste EDI-systemet konfigureras ”för att ta 
emot data från motparten” (s 4). 

Apoteket har även medverkat till att ta fram ett recept i XML-format, detta för att ”underlätta 
kommunikationen med omvärlden” (s 4). Detta format tillåter att recepten skickas via SMTP, vilket 
medför att ”en bred krets mindre användare” (s 4) lättare kan skicka e-recept. ”Även Internet eller 
Sjunet kan användas under förutsättning att säkerhetsåtgärder vidtas (S/MIME)” (s 4). Tyvärr 
framgår inte av sammanhanget om detta enbart gäller överföringar via SMTP eller om detta krav på 
säkerhetsåtgärder även gäller X.435-överföringar. 

Under rubriken Säkerhet vid överföring av elektroniska recept, S/MIME skriver man följande: ”Idag skickas 
e-recept som textfiler i EDIFACT-ochXML [sic] meddelanden. Transporten har skett över fasta 
förbindelser, de flesta har dock övergått till SjuNet, vårdens gemensamma VPN-nät där också 
Apoteket AB är anslutet. Krav på Apoteket AB och aktörer som hanterar känsliga personuppgifter 
att dessa skall hanteras på ett säkert sätt finns från flera håll. Apoteket har nu infört S/MIME och 
avser att följa de standarder som hälso-och sjukvården kommer överens om” (s 5). Vidare skriver 
man uttryckligen att ”[i]nga nya parter ansluts om trafiken inte är signerad/krypterad. Samtliga parter 
skall ha signerad/krypterad trafik 20070701” (s 5). 

Resten av dokumentet ger en summarisk beskrivning av S/MIME samt att det kan användas för att 
uppnå konfidentialitet, riktighet, autenticitet samt oavvislighet. Hela dokumentet avslutas med 
följande meningar: ”Målet är att på sikt implementera en full PKI-lösning för att säkerställa 
informationshanteringen i hela kedjan från sändande individ till mottagande individ vid förskrivning. 
Vi rekommenderar starkt att samtliga landsting som skickar e-recept via sin EDI-växel till Apoteket 
använder sig av möjligheten att skicka krypterade recept till Apoteket AB” (s 6). 

4.5.1.3 Handbok e-recept 3.02, kapitel 7 

Dokumentet beskriver ”hur Web tjänster [sic] skall anropas i apotekets system Partneringångar” (s 2) 
och det är avsett för personer ”som skall implementera applikationer som skall anropa 
webbtjänsterna” (s 2). Den senaste kända revideringen är från november 2005 då dokumentet 
anpassats ”till formatet för e-recepthandboken” (s 1). 

Apotekets Partneringångar beskrivs som ”en uppsättning webbtjänster (web services) som exponerar 
tjänster för e-recept” (s 2). För att utnyttja dessa webbtjänster måste HTTPS-protokollet användas 
och Apoteket använder servercertifikat för att säkra kommunikationen. Några klientcertfikat används 
enligt dokumentet inte. Däremot ska e-recept som skickas till Apoteket vara S/MIME signerade.  
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4.5.1.4 Testfall Nationellt e-recept format (NEF) 

Syftet med dokumentet ”är att beskriva de testfall som skall genomföras vid Verifieringstest i 
samband med Verifiering vid anslutning till Apotekets e-receptservice med Nationell e-recept 
format” (s 3). Den senaste ändringen ska vara genomförd 1 november 2007 men den senaste 
ändringen som dokumenterats i dokumenthistoriken genomfördes i september samma år och innebar 
”[u]ppdatering & korrigering” (s 3). 

Förutom beskrivningen av ett antal testfall beskrivs även ”all teknisk information som behövs för att 
kunna koppla upp sig mot Apotekets testmiljö” (s 4) till vilken det finns två möjliga 
”kommunikationsvägar ... den ena via PI (Partneringångar) och den andra via BTS (Business 
Transaction Services)” (s 4). I denna tekniska information kan man bland annat läsa att S/MIME 
certifikat är ”[o]bligatorisk och skall anges vid anmälan” (s 4) om man väljer att kommunicera via PI 
medan användandet av BTS medför att certifikat är ”[o]bligatorisk om den används, skall anges vid 
anmälan” (s 4)14. 

4.5.1.5 Vad som behövs för att använda Partneringångar i test respektive produktion 

Dokumentet ”beskriver kortfattat vad en ny användare behöver för att börja använda webservices 
[sic] för att komma åt Partneringångar”15. Revideringshistoriken avslöjar att den senaste 
dokumenterade ändringen gjordes i oktober 2006. 

Dokumentet påpekar att ”[v]arje recept som skickas till denna [produktions]miljö måste SMIME [sic] 
certifieras och därför måste användaren ha ett certifikat för produktionsmiljön”. Liknande krav finns 
för testmiljön. 

4.5.2 Landstinget i Kalmar län 

Från Landstinget i Kalmar län erhölls ett antal dokument så som Etiska regler vid datoranvändning i 
Landstinget i Kalmar län, Riktlinjer för användning av Ordinations- och läkemedelslistan i Cosmic, Information och 
kommunikation: Informationspolicy och övriga styrdokument för Landstinget i Kalmar län och Landstingets policy. 
Inget av dessa dokument har dock ökat förståelsen för landstingets syn på kommunikationssäkerhet 
eller behovet av kryptering i samband med överföringen av e-recept, därför redovisas inte heller deras 
innehåll här. 

4.5.3 Datainspektionen 

Under intervjun med Datainspektionen refererade respondenten dels till ett samråd rörande 
läkemedelsförteckningen, diarienummer 45-2006, där Apotekets syn på Sjunet skulle framgå och dels 
till ett betänkande rörande omregleringen av apoteksmarknaden, diarienummer 51-2008. Nedan 
presenteras endast innehållet i samrådet då betänkandet inte innehåller någon information som 
fördjupar förståelse för kommunikationssäkerheten runt e-recept. 

                                                      

14  Dessvärre lämnar den tekniska specifikationen lite att önska vad gäller tydlighet. Således skulle texten ovan möjligen även 
kunna tolkas som att den syftar till ingången. Detta förklarar dock inte skillnaden i formulering mellan de två ingångarna då 
det i ena fallet är ”[o]bligatorisk och skall anges” medan det i andra fallet är ”[o]bligatorisk om den används”. 

15  Dokumentet innehåller ingen sidnumrering varför ingen sådan används vid citat. Dokumentet är dock inte längre än strax 
över en sida. 
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4.5.3.1 Samråd om läkemedelsförteckningen, dnr 45-2006 

Dokumentet har tillkommit som ett svar på två tester Apoteket ville genomföra där man avsåg att 
låta förskrivare få tillgång till läkemedelsförteckningen ”efter inloggning via Sjunet”16. Försöken var 
ämnade att inledas 1 januari 2006 då 50 förskrivare skulle få möjlighet att delta i försöket. 1 mars 
2006 skulle sedan ytterligare 500 beredas möjlighet. Den 24 januari 2006 utvecklade Apoteket 
ytterligare sin ståndpunkt under ett möte med Datainspektionen. Samrådet fokuserar på de metoder 
för autenticering som man vill använda men det avslöjar även en del om parternas syn på Sjunet och 
kommunikationssäkerhetskraven runt personuppgifter. 

Vid samrådet framkom bland annat att Apoteket ville ”ge förskrivarna tillgång till 
läkemedelsförteckningen via publika Internet istället för via Sjunet.” Anledningen till detta uppgavs 
vara att Apoteket i samtal med Carelink fått reda på att Carelink, ur ett säkerhetsperspektiv, anser att 
Sjunet ”är att jämställa med ett öppet nät och att Sjunets främsta syfte är att möta höga krav på 
tillgänglighet.” 

Datainspektionens bedömning baseras bland annat på följande ståndpunkt: ”Åtkomst till 
läkemedelsförteckningen innebär tillgång till stor mängd känsliga personuppgifter. Känsliga 
personuppgifter ställer höga krav på behörighetskontroll och säker kommunikation, särskilt över 
öppna nät.” Här görs en skillnad mellan kraven för åtkomst via Sjunet och de krav som ställs för att 
åtkomst ska tillåtas via Internet. 

                                                      

16  Dokumentet innehåller ingen sidnumrering varför inte heller någon sådan kommer att anges vid citat. Dokumentet består i sin 
helhet av två sidor. 
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5 Diskussion 
Nedan följer en diskussion över den samlade empirin med stöd av referensramen. Diskussionen 
följer samma grundläggande struktur som empirikapitlet och fokuserar på intervjuernas tre 
huvudområden: synen på e-recept, synen på Sjunet och synen på Datainspektionens tillsynsbeslut. 
Diskussionen har inte för avsikt att behandla alla framkomna aspekter av empirin då detta inte ryms 
inom ramen för detta arbete. 

5.1 E-recept 
Samtliga respondenter beskriver e-recept som företeelse på ett relativt homogent sätt och ingen av 
dem redovisar någon direkt avvikande uppfattning. Respondenterna från Apoteket17 och 
Landstinget18, som kan antas mer frekvent komma i kontakt med e-recept, uppvisar även en mer 
utvecklad syn på begreppet där e-recept är en del i ett större tjänsteutbud.  

Datainspektionen är mycket tydliga, både i tillsynsbeslutet och i intervjun, att Apoteket har ansvar för 
kommunikationssäkerheten i samband med överföringen av e-recept eftersom Apoteket är 
personuppgiftsansvariga i och med att de tillsätter medel och bestämmer ändamål. Denna 
uppfattning delas inte helt av respondenterna från Apoteket och Landstinget, då dessa snarare ser 
någon form av delat ansvar som en mer rimlig utgångspunkt. Huruvida de båda anser att det finns 
laga stöd för detta delade ansvar, eller om anledningen snarare är av en mer moralisk eller praktisk 
natur, framkom inte under intervjuerna, men det troligaste är det senare. Eftersom respondenten från 
Apoteket påtalar att man med vårdgivarna tecknat avtal som reglerar hur kommunikationssäkerheten 
ska hanteras (se kapitel 4.1.1.1), kan även detta framhållas som en möjlig anledning till uppfattningen 
att ansvaret är delat. 

Datainspektionen anser att denna syn på kommunikationssäkerhet, där ansvaret överlämnas vid en 
viss punkt, är otidsenlig. Samtidigt medger man att ett samarbete mellan Apotek och vårdgivare är en 
förutsättning för att kunna uppnå god kommunikationssäkerhet. Huruvida Apoteket, i försök att 
uppnå god kommunikationssäkerhet, väljer att teckna avtal med vårdgivare är inget Datainspektionen 
har åsikter om då detta är ett civilrättsligt förhållande och således ligger utanför Datainspektionens 
myndighetsansvar. Både Datainspektionen och Läkemedelsverkets receptföreskrifter (LVFS 1997:10 
36 §) förutsätter att Apoteket tecknar avtal med vårdgivare som vill skicka e-recept. Datainspektionen 
påpekar dock att Apoteket inte kan avtala bort sitt personuppgiftsansvar. 

Läkemedelsverkets receptföreskrifter (LVFS 1997:10 36 §) påpekar vidare att om kravet på en säker 
och tillförlitlig överföring inte kan uppfyllas, får receptet inte expedieras. I praktiken skulle detta 
innebära att en vårdgivare som inte krypterar sina e-recept, omedelbart måste övergå till någon annan 
form av förskrivning. Vare sig Apoteket, Landstinget eller Datainspektionen ser detta som en bra 
lösning då konsekvenserna av ett sådant förfarande antagligen skulle bli allvarligare än expediering av 
e-recept som inte uppfyller säkerhetskraven. 

Från Apotekets sida har man sett det som svårt att hitta lämpliga åtgärder då vårdgivare inte uppfyllt 
säkerhetskraven. Respondenten från Landstinget påpekar att även om det vore olämpligt att 
omedelbart upphöra att expediera okrypterade e-recept, skulle Apoteket mycket väl kunna ålägga 
vårdgivaren att åtgärda problemet inom fem till tio arbetsdagar, för att sedan, om förskrivningar 
fortfarande skickar okrypterat, upphöra med expedieringen. Andra sätt att utforma avtalen vore att 

                                                      

17  Då det i detta kapitel hänvisas till Apotekets respondent syftas, där inget annat anges, på respondenten i kapitel 4.1.1. 
18  För Landstinget i Kalmar län används genomgående i detta kapitel benämningen Landstinget. 
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följa Sjukvårdsrådgivningens exempel med avtal där vite och ökade ekonomiska kostnader används 
för att säkerställa att avtal följs. Denna typ av ekonomiska styrmedel skulle även kunna bidra till att 
frågor såsom denna kan lyftas till ledningsnivå, något som respondenten från Landstinget uttryckt 
som önskvärt då det uppfattats som svårt att få ledningen intresserad av informationssäkerhetsfrågor. 

Vi finner det intressant att notera att problemet i hela det här resonemanget, även om det har sin 
utgångspunkt i personuppgiftslagen (13 § och 31 §), härör från Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 
1997:10 36 §). Å ena sidan säger Datainspektionen att Apoteket måste garantera kraven på säker 
överföring, å andra sidan håller man med om att man inte kan upphöra med exedieringen av 
förskrivningar som inte uppfyller kraven. Situationen blir nästintill ohållbar då föreskrifterna 
innehåller krav på åtgärder vars konsekvenser uppfattas som värre än problemen de ämnar förebygga. 

Respondenten från Apoteket påpekar att det juridiska arbetet som verkar för att utveckla och samla 
lagstiftning och regleringar, både i nuläge och i historiskt perspektiv, har varit bristfälligt och har 
misslyckats med att ge en heltäckande bild av hur e-recept ska hanteras, något som bland annat 
respondenten efterlyser. Vår egen genomgång av det vårdjuridiska läget har lämnat en känsla av att de 
lagar som reglerar hanteringen av e-recept och patientuppgifter har tillkommit vid olika tidpunkter, 
för att lösa specifika problem, utan att nödvändigtvis ta hänsyn till helheten. Denna känsla kan 
jämföras med respondentens sätt att beskriva de styrande strukturerna som ett ”lapptäcke”. 

5.2 Sjunet 
Vår uppfattning av Sjunet är att det är att betrakta som ett öppet men kvalitetssäkrat nät. Ur ett 
informationssäkerhetsperspektiv kan man då säga att Sjunet ämnar garantera tillgänglighet och 
tillförlitlighet, något som är svårt att uppnå om man använder Internet. Anledningen till att Sjunet 
bör betraktas som öppet är att ingen enskild organisation har explicit kontroll över trafikflödet i nätet 
(jämför kapitel 4.3.1.2). 

Synen på Sjunet bland respondenterna är betydligt mer divergent än synen på e-recept. Respondenten 
på Apoteket uppvisar ett annorlunda perspektiv på ett antal punkter jämfört med respondenterna 
från övriga organisationer. En möjlig orsak till detta kan vara att respondenten har en bakgrund som 
skiljer sig från de övriga respondenternas mer tekniska utgångspunkt. Dessutom är det vår 
uppfattning att Apotekets respondent, ur ett organisatoriskt perspektiv, har en annan funktion än 
övriga respondenter, vilket också skulle kunna påverka. 

Mellan respondenterna från Landstinget, Datainspektionen och Sjukvårdsrådgivningen, råder 
samstämmighet om att Sjunets är att betrakta som ett öppet nät. Att vissa skulle uppfatta Sjunet som 
ett säkert eller stängt nät förklarar respondenterna genom att peka på den förändring Sjunet 
genomgått från version 1.0 fram till idag och hur den tidigare intentionen, att Sjunet även ur ett 
konfidentialitetsperspektiv skulle vara ett säkert nät, mycket väl kan ha levt kvar även sedan 
förutsättningarna för detta försvunnit. Denna förändring borde ha kommunicerats tydligare till 
användarna, vilket respondenten från Landstinget poängterar. Även respondenterna från 
Datainspektionen och Sjukvårdsrådgivningen kommunicerar liknande uppfattningar. 

I vår primära intervju med Apoteket reflekterar respondenten över Datainspektionens bedömning 
om Sjunet som ett öppet nät då respondenten tidigare uppfattat det som någon form av säkert 
extranet. I samband med detta lyfts även frågan om man inte lika gärna kan använda Internet för 
överföringen av e-recept mellan vårdgivare och apotek. Sekundärempirin från Datainspektionen 
indikerar att både uppfattningen om Sjunet som ett öppet nät och tanken att istället använda Internet 
existerade inom Apotekets organisation redan 2006 (se kapitel 4.5.3.1). Detta tyder på att det inom 
Apotekets organisation finns eller har funnits samstämmighet med uppfattningen att Sjunet är att 
betrakta som ett öppet nät.  
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Man kan här ställa sig frågan hur det kommer sig att synen på Sjunet som ett säkert nät levt kvar 
inom Apoteket när man samtidigt två år tidigare använt Carelinks bedömning, att Sjunet är att 
betrakta som ett öppet nät, som en anledning att överväga Internet som alternativ 
kommunikationsväg. Orsakerna till detta kan vara många, och denna studie har inte fokuserat på det 
intra-organisatoriska perspektivet, men två möjliga förklaringar är att Sjunets öppenhet antingen 
omtolkats ännu en gång eller att informationen om att Sjunet är att betrakta som ett öppet nät inte i 
tillräckligt hög grad kommunicerats inom organisationen. 

5.3 Datainspektionens tillsynsbeslut 
Samtliga respondenter delar i stort Datainspektionens uppfattning så som den framläggs i 
tillsynsbeslutet. Vissa har anmärkningar på delar av innehållet, men ingen motsätter sig vare sig 
slutsatser eller åtgärdsförelägganden. Respondenten från Apoteket hade vissa betänkligheter rörande 
tillsynens fokus då det inte finns några kända fall där en patients integritet kränkts till följd av 
hanteringen av e-recept och att risken för felaktig läkemedelsexpediering är större än risken att ett e-
recept skulle komma fel eller läsas av obehöriga. Respondenten från Landstinget visar en delvis 
liknande uppfattning och påpekar att även om konfidentialiteten under överföringen är viktig så 
spelar den en underordnad roll om förskrivningens riktighet inte kan garanteras. Nämnas bör att 
Datainspektionens uppdrag handlar om hantering och skydd av personuppgifter, något som 
respondenten från Datainspektionen poängterar under intervjun.  

Att respondenterna från Apoteket och Landstinget båda lägger stor vikt vid patientsäkerhet är varken 
överraskande eller något negativt. Även sekundärempirin visar att patientsäkerhet ligger i fokus då 
man undersöker säkerhetsaspekterna av e-recept (se kapitel 4.5.1.1). Detta fokus på patientsäkerhet 
kan ha resulterat i att konfidentialitet vid hantering av e-recept hamnat i skymundan, vilket i sin tur 
kan ha medfört att frågan om kryptering vid överföring av e-recept nedprioriterats eller enbart har 
hanterats som en kostnadsfråga, något som även respondenten från Landstinget indikerar som en 
möjlig orsak till att e-recept i vissa fall skickats okrypterade. Risken med denna tendens är att bristen 
på konfidentialitet i förlängningen leder till ett minskat förtroende för e-recept både bland 
vårdpersonal och patienter. Detta kan leda till att patientsäkerheten rentav försämras. Patienter som 
inte känner förtroende för vårdsystemets hantering av känsliga uppgifter kan undanhålla information 
som behövs för att läkaren ska kunna ställa en korrekt diagnos, alternativt helt undviker kontakt med 
vården. På samma sätt kan vårdgivare, i ett missriktat försök att skydda patientens integritet, komma 
att undanhålla känslig information från patientens journal (jämför kapitel 3.3.1.1, samt Rindfleisch, 
1997). 
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6 Slutsats 
Synen på e-recept som företeelse skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika organisationerna vilket ger 
grundläggande förutsättningar för en fungerande inter-organisatorisk kommunikation. Även om det 
finns nyansskillnader i synen på kommunikationssäkerhetsansvaret, råder det mellan Apoteket och 
Kalmar läns landsting samstämmighet i uppfattningen att ansvaret borde vara delat. Båda accepterar 
dock Datainspektionens uppfattning att det åligger Apoteket, som personuppgiftsansvarig, att 
ansvara för att kommunikationssäkerheten upprätthålls vid behandlingen av e-recept.  

Att avtal gällande kommunikationssäkerhetsansvar har upprättats men inte följts, tyder på svårigheter 
att hitta lämpliga verktyg för att koordinera ansvarsfrågor mellan aktörerna. En bidragande orsak till 
dessa svårigheter kan vara ett bristande ledningsstöd för informationssäkerhetsfrågor. 

Sjunet är ett öppet men kvalitetssäkrat kommunikationsnätverk som för ändamål såsom e-recept är 
att föredra framför Internet, dels då trafik som går över Sjunet inte är lika exponerad och dels för att 
Sjunet syftar till att tillhandahålla en högre tillgänglighet och tillförlitlighet. Sjunets utvecklingshistoria 
och uppfattningen att förändringar i dess uppbyggnad inte kommunicerats tillräckligt tydligt, kan ha 
bidragit till att Sjunet upplevts som ett säkert nät även ur ett konfidentialitetsperspektiv. 

Vårdsektorns fokus på patientsäkerhet vid förskrivningar av e-recept kan, även om det är en lämplig 
utgångspunkt, ha bidragit till att andra säkerhetsaspekter inte problematiserats i tillräcklig 
utsträckning. 

Gällande frågeställningen om identifiering av orsaker till att e-recept skickats okrypterade från 
vårdgivare till Apoteket har några möjliga förklaringar presenterats i arbetets diskussion och slutsats. 
Vad gäller föresatsen att komma med förslag på förändringar som syftar till att undvika liknande 
brister i framtiden avstår vi dock från generella slutsater då vi anser det vara för tidigt givet 
existerande underlag. Det krävs fler och djupare studier för att kunna presentera förslag med 
önskvärd validitet och reliabilitet. Några av de perspektiv som saknas för att denna studie ska kunna 
presentera den typen av slutsatser presenteras i kapitel 7, Avslutande reflektioner. 
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7 Avslutande reflektioner 
Redan i arbetets inledningsskede noterades att det, bland såväl respondenter som den tilltänkta 
målgruppen, fanns ett stort intresse för arbetets frågeställning. Detta har resulterat i att det under 
arbetets gång ständigt dykt upp nya perspektiv och frågor. Arbetets begränsade omfattning har dock 
inte tillåtit en närmare studie av dessa. Därför ser vi nu helst att detta arbete betraktas som en 
förstudie, och vår förhoppning är att den ska kunna tjäna som utgångspunkt för fortsatta studier. 

Valet att genomföra en fallstudie med ett inter-organisatoriskt perspektiv har varit nödvändigt för att 
uppfylla arbetets syfte, men har samtidigt påverkat möjligheterna till djupare studier av enskilda 
aktörer. En liknande studie, där det intra-organisatoriska perspektivet fungerar som utgångspunkt, 
skulle dels tydligare visa hur individens roll i organisationen påverkar synen på informationssäkerhet, 
och dels ge en tillförlitligare bild av organisationens samlade syn på den studerade företeelsen. 

Vi har i vår diskussion och slutsats reflekterat över möjligheten att ett alltför kraftigt fokus på en 
enskild säkerhetsaspekt kan påverka en organisations säkerhetsarbete på ett icke önskvärt sätt, och i 
förlängningen få negativa konsekvenser även för den favoriserade aspekten. Även här finns 
kopplingar till det intra-organisatoriska perspektivet och olika gruppers möjligheter att påverka 
organisationens dagordning. 

Arbetets insamlade empiri innehåller viss information om de testprocesser som används för att 
säkerställa journalsystemens överensstämmande med kravbilden för överförande av e-recept. Vår 
uppfattning är att detta område förtjänar en mer ingående studie, för att utreda eventuella 
förbättringsmöjligheter i kravhantering eller testprocess. Den insamlade empirin innehåller även 
information om de standarder och protokoll som används vid överföringen av e-recept. Vidare studie 
av dessa, samt på vilket sätt de implementerats i journalsystem och hos Apoteket, kan vara av intresse 
för att utröna om de tillför önskvärd säkerhet. 

Sedan arbetets empirianskaffande avslutats har ytterligare beslut rörande omregleringen av 
apoteksmarknaden tagits av regeringen, men deras arbete är ännu långt ifrån avslutat. Det finns 
därför ett uppenbart behov av både prospektiva och retrospektiva studier som utreder 
omregleringens effekter och påverkan på såväl medborgare som berörda organisationer. 
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Bilaga 1: Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen 
(1998:204) (antal sidor: 5) 



Postadress: Box 8114, 104 20 STOCKHOLM E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 
Besöksadress: Fleminggatan 14, plan 9 Telefon: 08-657 61 00 
Webbplats: www.datainspektionen.se  Telefax: 08-652 86 52 

 

 

 Beslut Dnr 
 2008-02-25 1161-2007 
  

   Apoteket AB 
   118 81Stockholm 

 
 
 

  
 

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 

Datainspektionen konstaterar följande. Apoteket AB (Apoteket) saknar rutiner för 
systematiska och återkommande uppföljningar av behandlingshistoriken över åtkomsten till 
personuppgifterna i den nationella receptbrevlådan och receptregistret enligt lagen om 
receptregister. Apoteket inhämtar dessutom känsliga personuppgifter i elektroniska recept som 
överförs oskyddade över öppna nät. Apoteket har inte säkerställt att endast avsedda mottagare 
kan ta del av känsliga personuppgifter i e-Dos.  
 
Dessa brister i fråga om logguppföljning, kommunikationssäkerhet och autentisering strider 
mot 31 § personuppgiftslagen som ställer krav på lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att skydda känsliga personuppgifter, dvs. säkerhetsåtgärder.  
 
 
Datainspektionen förelägger därför Apoteket att genomföra följande åtgärder gällande 
logguppföljning, kommunikationssäkerhet och autentisering. 
 

1. Apoteket ska genom stickprovskontroller genomföra systematiska och återkommande 
uppföljningar av behandlingshistoriken i syfte att upptäcka obehörig åtkomst till 
personuppgifter i den nationella receptbrevlådan respektive receptregistret enligt lagen 
om receptregister. 

2. Apoteket ska vidta åtgärder för att insynsskydda känsliga personuppgifter med 
kryptering när elektroniska recept överförs i öppna nät. 

3. Apoteket ska genomföra åtgärder i e-Dos som innebär att användarnas identitet 
säkerställs med en teknisk funktion som ger en stark autentisering.  

 
Apoteket ska senast den 5 maj 2008 till Datainspektionen redovisa Apotekets åtgärder 
avseende logguppföljningen, kommunikationssäkerheten och autentiseringen.   
 
Datainspektionen förutsätter att Apoteket använder funktionen för att skriva ut 
säkerhetsrapporter, om logguppföljning behöver ske på ett lokalt apotek. 
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Information 
 
Datainspektionen vill ta del av informationsmaterialet om informations- och IT-säkerhet som 
Apoteket planerar att ta fram till personalen.  
____________________________ 
 
Ärendet avslutas, men kommer att följas upp.    
 
Redogörelse för tillsynsärendet 
 
Datainspektionen genomförde en inspektion hos Apoteket den 1 november 2007. 
Syftet var att kontrollera hanteringen av personuppgifter som överförs i elektroniska recept 
och direktåtkomsten till receptuppgifterna med inriktning på Apotekets säkerhetsåtgärder 
enligt 31 § personuppgiftslagen.  
 
Datainspektionen upprättade ett protokoll som Apoteket har lämnat skriftliga synpunkter på.  
Apoteket har också lämnat kompletterande uppgifter om uppföljningen av loggar och 
kommunikationssäkerheten för elektroniska recept.  
 
Apoteket har uppgett bl.a. följande (p. 1-4 nedan).  
 
1. Apoteket brister i efterlevnaden av det integritetsrättsliga regelverket såvitt avser 

uppföljningen av loggar rörande medarbetares tillgång till receptregisterinformation. 
Apotekets ledning har därför tagit initiativ till en särskild arbetsgrupp, vilken ska ta fram 
riktlinjer och rutiner för dylik uppföljning av loggar. Arbetsgruppen kommer att 
sammankallas till ett första möte under december 2007 och beräknas kunna genomföra sitt 
uppdrag under första kvartalet 2008. Arbetet kan dock komma att påverkas av 
delbetänkandet från Apoteksmarknadsutredningen och därpå följande regerings- och 
riksdagsbeslut. När det gäller överföringen av elektroniska recept är datakommunikationen 
okrypterad i förhållande till nio parter som skickar elektroniska recept till Apoteket utan 
tillfredställande säkerhetslösning. Dessa nio är Västra Götalandsregionen, Region Skåne, 
Landstinget i Jönköpings län, Alfa Kommun & Landsting AB, Landstinget i Kalmar län, 
Landstinget Sörmland, Västerbottens läns landsting, Landstinget i Värmland och 
Landstinget Västernorrland (denna uppgift lämnade Apoteket den 20 december 2007). 
Alfa Kommun & Landsting AB är ett privat företag som tillhandahåller elektroniska 
recept via en webbapplikation. Apotekets ambition är att signering och kryptering av 
datakommunikationen ska vara införd fullt ut med samtliga parter under första kvartalet 
2008, vilket också är beroende av berörda parters medverkan.  

 
2. Apotekets skriftliga avtal med vårdgivarna för överföring av elektroniska recept bygger på 

kraven i 36 § i Läkemedelsverkets receptföreskrifter. Sådana avtal har Apoteket med 
landsting/regioner och med tre aktörer som förmedlar elektroniska recept. Apoteket har 
uppfattat att vårdgivarna är medvetna om att Apotekets personuppgiftsansvar gäller från 
Apotekets brandvägg.  
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3. Tjänsten ApoDos vänder sig till personer som vistas t.ex. i kommunernas särskilda 
boendeformer och som medicinerar regelbundet. Läkemedlen förpackas i dospåsar som 
innehåller de läkemedel som patienten ska ta vid ett och samma tillfälle. Via e-Dos kan 
18000 förskrivare och 29000 sjuksköterskor nå ApoDos via Internet eller Sjunet. Dessa 
användare autentiserar sig med användarnamn och lösenord.  

 
4. Apoteket planerar att utarbeta ett informationsmaterial till personalen med inslag från 

befintliga styrdokument som rör informations- och IT-säkerhet. 
 
 
Skäl för beslutet 
 

Enligt 31 § personuppgiftslagen ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska 
åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av de tekniska möjligheter som 
finns, kostnaden för åtgärderna, särskilda risker med behandlingen och hur pass känsliga 
uppgifterna är. Vid bedömning av hur pass känsliga uppgifterna är ska särskilt beaktas om 
personuppgifterna omfattas av tystnadsplikt eller sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) 
eller annan lagstiftning.  
 
När känsliga personuppgifter behandlas är utgångspunkten att det ska finnas 
behandlingshistorik (loggar) som utvisar användaridentitet, tidpunkt och vilka personuppgifter 
användaren har haft åtkomst till i form av läsning eller andra åtgärder. Loggarna ska följas 
upp på förekommen anledning för att utreda felaktigt eller obehörig användning av 
personuppgifter. Loggarna bör dessutom följas upp regelbundet genom stickprovskontroller 
som anpassas till antalet registrerade som åtkomstmöjligheten omfattar och antalet användare 
med behörighet. 
 
När känsliga personuppgifter kommuniceras i öppna nät som till exempel Internet och Sjunet, 
anser Datainspektionen att användarnas identitet ska säkerställas med en teknisk funktion som 
ger en stark autentisering. Det kan uppnås med hjälp av användarcertifikat (till exempel e-
legitimation eller SITHS-certifikat) eller engångslösenord. Syftet är att säkerställa att endast 
behöriga användare kan ta del av uppgifterna.  
 
När känsliga personuppgifter överförs i öppna nät ska uppgifterna vara krypterade.  
 
En viktig del av integritetsskyddet är att användarna av ett IT-system får information om 
vikten av att följa gällande säkerhetsrutiner. 
 
Läkemedelsverket har meddelat receptföreskrifter (LVFS 1997:10). Elektroniska recept och 
rekvisitioner omfattas av 36 § som har följande lydelse.   
 

 
Elektronisk överföring av recept eller rekvisition får användas endast efter 
skriftlig överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmannen/receptutfärdaren 
och det apotek som skall lämna ut läkemedlen. Överenskommelsen skall 
omfatta krav på en säker och korrekt överföring av uppgifter från utfärdaren 
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till apoteket. Kan dessa krav inte uppfyllas får receptet/rekvisitionen inte 
expedieras. 
 

 
Datainspektionen gör följande bedömning. 
 
Apoteket behandlar mycket integritetskänsliga personuppgifter. Uppgifterna är känsliga enligt 
definitionen i 13 § personuppgiftslagen. De omfattas också av tystnadsplikt enligt lagen om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.  
 
Hanteringen av elektroniska recept innebär en omfattande överföring och lagring av mycket 
känsliga personuppgifter som rör en stor del av befolkningen. En oskyddad överföring av 
elektroniska recept innebär en avsevärd integritetsrisk. Det är en integritetskränkning om 
personuppgifterna hamnar i fel händer, dvs. även om en anställd hos Apoteket tar del av 
receptuppgifter när det inte finns ett behov av det.   
 
Apoteket uppfyller inte kraven på säkerhetsåtgärder i 31 § personuppgiftslagen eftersom 
Apoteket saknar rutiner för systematiska och återkommande uppföljningar av loggen över 
åtkomsten till personuppgifterna i den nationella receptbrevlådan respektive receptregistret 
enligt lagen om receptregister. Med hänsyn till uppgifternas art och den stora krets som har 
åtkomst till personuppgifterna, finns det skäl att förelägga Apoteket att åtgärda bristen.   
 
Apoteket tillhandahåller en funktion för att ta emot elektroniska recept. Datainspektionen 
anser därför att Apoteket har ett ansvar för kommunikationssäkerheten i anslutning till denna. 
Kraven på Apoteket i 36 § i Läkemedelsverkets receptföreskrifter ger enligt Datainspek-
tionens mening också stöd för denna uppfattning. Eftersom datakommunikationen inte är 
insynsskyddad med kryptering i samtliga fall, är kraven på säkerhetsåtgärder inte uppfyllda 
enligt 31 § personuppgiftslagen. En förutsättning för att hanteringen av elektroniska recept ska 
få fortgå, är att personuppgifterna krypteras vid överföringen. Apoteket ska därför föreläggas 
att åtgärda bristen. 
 
Inte heller autentiseringen i e-Dos med användarnamn och lösenord uppfyller kraven på 
säkerhetsåtgärder i 31 § personuppgiftslagen eftersom det är fråga om åtkomst till känsliga 
personuppgifter via Internet och Sjunet. Även när det gäller tjänsten e-Dos finns det därför 
skäl att förelägga Apoteket att åtgärda bristen genom åtgärder som innebär att användarnas 
identitet säkerställs med en teknisk funktion som ger en stark autentisering.  
 
Apoteket har redogjort för ett förbättringsarbete beträffande logguppföljningen och 
kommunikationssäkerheten. I båda fallen bedömer Apoteket att arbetet kommer att ha 
genomförts under första kvartalet 2008. Apoteket ska därför senast den 5 maj 2008 till 
Datainspektionen redovisa åtgärder avseende bristerna. Det är lämpligt med samma tidpunkt 
för Apotekets redovisning av åtgärder beträffande autentiseringen. 
 
När det gäller logguppföljning vill Datainspektionen också påpeka att, i de fall 
logguppföljning behöver göras på ett lokalt apotek, förutsätter Datainspektionen att Apoteket 
använder den befintliga funktionen för att skriva ut säkerhetsrapporter. 
 
Datainspektionen vill ta del av Apotekets informationsmaterial till personalen om 
informations- och IT-säkerhet.  
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Hur man överklagar    
 
Om ni vill överklaga beslutet skall ni skriva till Datainspektionen. Ange i skrivelsen vilket 
beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Inspektionen måste ha fått ert 
överklagande inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet 
inte prövas. Datainspektionen sänder överklagandet vidare till Länsrätten i Stockholms län för 
prövning om inspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.  
 
 
Detta beslut har fattats av generaldirektören Göran Gräslund i närvaro av chefsjuristen Leif 
Lindgren, datarådet Katja Isberg Amnäs, IT-säkerhetsspecialisten Magnus Bergström och 
avdelningsdirektören Suzanne Carlsson Isberg, föredragande. 
 
 
 
 
Göran Gräslund 
 
 
     Suzanne Carlsson Isberg 
 
           
 
 
 
 
Kopia till:  
 
Apotekets personuppgiftsombud, Advokatfirman Carler, Box 7557, 103 93 Stockholm 
 
Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Landstinget i Jönköpings län, Landstinget i Kalmar 
län, Landstinget Sörmland, Västerbottens läns landsting, Landstinget i Värmland och 
Landstinget Västernorrland, adresser enligt separat förteckning  
 
Alfa Kommun & Landsting AB, Sigmahuset - Dockplatsen 1, 211 19 Malmö  
 
Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm  
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala 
 
Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08), Regeringskansliets utredningsavdelning, 
Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö 
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