
Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Resultat av granskningen

Vi bedömer att landstingsstyrelsen och häl-
so- och sjukvårdsnämnden inte har en till-
fredsställande styrning och uppföljning av
att landstinget hanterar personuppgifter en-
ligt gällande lagstiftning. Bedömningen base-
rar vi på följande iakttagelser:

 Ansvarsfördelningen mellan landstings-
styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämn-
den är inte definierad. Det är inte möjligt
att utifrån landstingsfullmäktiges säker-
hetspolicy avgöra hur personuppgifts-
ansvaret är fördelat mellan styrelsen och
nämnden. Det framgår inte heller av
några övriga styrdokument.

En felaktig hantering av personuppgifter
kan medföra kränkning av den enskilde
och resultera i förtroendeskada och eko-
nomisk skada för landstinget. Vi anser
att det bör vara definierat i vilket avse-
ende respektive nämnd ansvarar för att
det finns ett tillfredsställande organisato-
riskt och tekniskt skydd för de person-
uppgifter som verksamheterna hanterar.

 Landstingsdirektören har på uppdrag av
landstingsstyrelsen utsett ett personupp-
giftsombud för landstinget. Personupp-
giftsombudet saknar dock en skriftlig ar-
betsbeskrivning som specificerar om-
fattningen av dennes uppdrag samt vilka
nämnder ombudet företräder.

 Det finns inga anvisningar på landsting-
ets intranät för hur landstingets verk-
samheter ska gå tillväga vid behandling
av personuppgifter.

 Styrelsen och nämnden har inte säker-
ställt att det finns ett uppföljningssystem
som ger nämnderna information om
eventuella brister i hanteringen av

personuppgifter. Det finns inga dokumente-
rade rutiner för uppföljning och kontroll av
om verksamheterna följer bestämmelser i
lagstiftningen. Det förekommer ingen åter-
rapportering från personuppgiftsombudet
till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårds-
nämnden eller landstingsdirektören.

Rekommendationer

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden att:

 Verka för att det blir tydligt definie-
rat hur personuppgiftsansvaret är
fördelat mellan styrelsen och nämn-
den.

 Säkerställa att personuppgifts-
ombudet får en skriftlig arbetsbe-
skrivning.

 Säkerställa att det finns dokumente-
rade riktlinjer för hur landstingets
verksamheter ska gå tillväga vid be-
handling av personuppgifter. Rikt-
linjerna bör finnas tillgängliga på
landstingets intranät.

 Säkerställa en tillfredsställande upp-
följning och kontroll av landstingets
personuppgiftshantering.
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