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Förvaltningsnamn  

Landstingsrevisionen 

 

 

 

Landstingsstyrelsen 

Granskning av IT-säkerheten inom 
Landstinget i Jönköpings län  
 

Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, gjort en granskning 

av informations- och IT-säkerheten inom landstinget. Syftet med granskningen är 

att bedöma om landstingets IT-säkerhet, ur ett övergripande perspektiv, är 

tillräcklig. Begreppet IT-säkerhet inbegriper i granskningen även 

informationssäkerhet. Landstingets revisorer har beslutat att ställa sig bakom 

revisionsrapporten. 

 

Resultatet av granskningen redovisas övergripande i bifogad revisionsrapport ”IT-

säkerhet – externt och internt intrångstest samt granskning av IT-

säkerhetsprocesser”, daterad september 2013. 

 

Revisorernas bedömning 
Granskningen visar att det finns en övergripande styrning av informations- och 

IT-säkerheten med processer, rutiner och dokumentation som stöd. Landstingets 

riktlinjer för informationssäkerhet är under uppdatering för att säkerställa att 

kraven enligt patientdatalagen beaktas. 

 

Resultatet av genomförda tester visar på brister i IT-säkerheten och att landstinget 

därmed inte når upp till en adekvat säkerhetsnivå. Bedömningen är dock att 

landstinget på en övergripande nivå har en god medvetenhet om behovet av att 

arbeta med IT- och informationssäkerhet. Säkerhetsmedvetandet och ambitionen 

hos berörd personal bedöms vara hög, vilket positivt bedöms bidra till det fortsatta 

förbättringsarbetet avseende IT-säkerhet. 
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Revisorernas rekommendationer 
Revisorerna rekommenderar landstingsstyrelse att se till  

 

- att arbetet med genomförd riskanalys och åtgärdsanalys fortsätter och följs upp 

samt baseras på de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i 

granskningsrapporten 

 

- att fokus i detta arbete läggs på att åtgärda de mest kritiska riskerna, särskilt i 

den interna IT-miljön, varefter resterande iakttagelser prioriteras 

 

- att de åtgärder som genomförs granskas och revideras efter införandet, för att 

säkerställa att avsedda effekter uppnås. 

 

Revisorernas uppföljning av vidtagna åtgärder 
Revisorerna avser följa upp genomförandet och resultatet av ovanstående 

rekommendationer i samband med träff med landstingsstyrelsen. 
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Ordförande 
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Vice ordförande 

 

 

 

 


