
 
 
 
 
 
 

Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen 
 
Återstår mycket arbete 
Granskningen visar att det nyligen påbörjats 
ett arbete i landstinget i syfte att uppfylla 
kraven i dataskyddsförordningen. Bland 
annat har landstingsdirektören godkänt en 
organisationsbeskrivning för dataskyddsar-
betet och verksamheterna har påbörjat ett 
arbete med att inventera personuppgiftsbe-
handlingar. Ännu återstår dock mycket ar-
bete för att uppfylla kraven i dataskyddsför-
ordningen. Av granskningen framgår exem-
pelvis följande: 
 

• Det saknas politiskt beslutade styr-
dokument som tydliggör hur data-
skyddsarbetet i landstinget strategiskt 
ska styras och följas upp. 

• Landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden har inte säker-
ställt att riskanalyser tagits fram för 
dataskyddsarbetet inom sina an-
svarsområden. 

• Det saknas i landstinget en väl fun-
gerande organisation för data-
skyddsarbetet. Stödet till verksam-
heterna, samordningen och kontrol-
len över arbetet med att uppfylla 
kraven i dataskyddsförordningen är 
svagt utvecklad. Bland verksamhet-
erna finns en generell brist på kun-
skap om vilka anpassningar som be-
höver genomföras för att uppfylla 
kraven i dataskyddsförordningen. 
Även personuppgiftshandläggare 
uppger att de behöver mer stöd i 
dataskyddsarbetet. 

• Samtliga verksamheter som ingår i 
granskningen har inte upprättat re-
gister över sina personuppgiftsbe-
handlingar. Kvaliteten är generellt 
låg på de registerförteckningar som 
kontrollerats i granskningen. 

• Landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden har hittills under 
år 2018 inte följt upp hur det går i 
arbetet med att uppfylla kraven i 
dataskyddsförordningen. 

 
Revisorernas samlade bedömning är att 
landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden inte har haft en tillräcklig styrning 
och kontroll över dataskyddsarbetet. Med 
anledning av iakttagelserna lämnar reviso-
rerna följande rekommendationer till lands-
tingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden: 
 

• Säkerställ att nödvändiga riskanalyser 
genomförs för arbetet med att upp-
fylla kraven i dataskyddsförordning-
en. 

• Se till att nödvändiga politiska styr-
dokument beslutas för dataskydds-
arbetet. 

• Säkerställ att det på tjänstemanna-
nivå finns nödvändiga regler och ru-
tiner för dataskyddsarbetet. 

• Säkerställ att det för dataskyddsar-
betet finns en väl fungerande orga-
nisation. Se bland annat till att verk-
samheterna och personuppgifts-
handläggare får tillräckligt stöd.  

• Säkerställ med hjälp av kontroller att 
kraven i dataskyddsförordningen ef-
terlevs. 

• Se till att dataskyddsarbetet följs upp 
och utvärderas. 

 
Rapport: ”Granskning av efterlevnad av data-
skyddsförordningen”. För ytterligare information 
kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den 
kompletta rapporten finns på landstingets hemsida 
www.vll.se men kan även beställas från landstingets 
revisionskontor. 
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