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Samverkansgrupp juridik och 
informationssäkerhet i sydöstra 
sjukvårdsregionen 
Uppdragsgivare 
Regionsjukvårdsledningen inkl. regiondirektörer  

Utförare 
Arbetsgrupp bestående av jurist/er från de tre regionernas juridiska enheter inkl. 
funktionsansvarig inom informationssäkerhet.  

Bakgrund 
Inom varje region finns idag juridisk kompetens och kompetens inom 
informationssäkerhet.  Funktionerna inom de tre regionerna är organiserade på lite olika 
sätt. Dessa funktioner/roller har ingen eller ringa upparbetad samverkan inom sydöstra 
sjukvårdsregionen.  

Det uppkommer situationer där medarbetare som idag verkar inom den 
sjukvårdsregionala samverkansstrukturen är i behov av juridisk rådgivning och stöd i 
informationssäkerhetsfrågor. Idag går frågorna till de olika regionernas juridiska enheter 
och funktioner för informationssäkerhet och inte sällan blir det olika tolkningar i svaren 
vilket försvårar den sjukvårdsregionala samverkan. 

Syfte och mål 
Att tillskapa en sjukvårdsregional samverkansgrupp med roterande ordförandeskap som 
kan bistå den sjukvårdsregionala samverkansstrukturen med gemensam tolkning av 
juridiska frågeställningar och frågeställningar inom informationssäkerhet där så krävs 
för att komma vidare i det sjukvårdsregionala samarbetet. 

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget är att ta fram förslag till sammansättning och arbetsmodell för 
samverkansgruppen samt hur den ska samverka med olika grupper inom det 
sjukvårdsregionala samarbetet, till exempel Espir.  

Arbetsgruppen ska utforma en arbetsmodell med förutsättningar för samverkansgruppen 
att:  

- Verka för gemensamma juridiska tolkningar 

- Verka för gemensam juridisk rådgivning 
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- Verka för gemensamma juridiska utredningar 

- Verka för gemensamma remissvar 

- Verka för gemensamma ställningstaganden, rådgivning och 
hantering i frågor för informationssäkerhet 

 

Exempel på uppdrag:   

- Rådgivning avseende begäran om utlämnande av gemensam data/information från 
SÖSR som underlag för forskning och verksamhetsutveckling  

- Olika typer  av juridiska utredningar kopplat till utökad tillgång till gemensamma 
informationsmängder (ej NPÖ)/ gemensam journal sydöstra – skulle kunna utökas 
att även inkludera kommuner  

- Bedömning av olika avgifter/ej avgifter kopplat till nya digitala tjänster i hälso- och 
sjukvården och där invånaren har en allt aktivare roll  

- Verka för gemensam juridisk tolkning för nyttjande av molntjänster för hantering av 
olika typer av information, både avseende vanlig verksamhet och forskning 

- Verka för gemensam tolkning av informationshantering i nya digitala tjänster 

- Verka för gemensam bedömning för hantering av eventuella sydöstra-gemensamma 
instanser. Tex virtuella enheter  

- Verka för gemensam juridisk tolkning av informationshantering i ovan  

- Verka för gemensam hantering för informationsklassning och PuB-avtalstecknande  

- Verka för gemensamma svar på olika typer av remissförfrågningar från nationellt 
håll (där juridik är inblandat)  

För att ge stöd i ovanstående kommer med stor sannolikhet ett gemensamt arbete att 
behöva göras för att synka nuvarande rutiner inom de tre regionerna. 

Tidplan 
Beslut om uppdrag tas på RSL 8 april då regionernas RD medverkar.  Arbetsgruppen 
tillsätts och får under två månader arbeta fram struktur och arbetsmodell som 
presenteras och beslutas på RSL 3 juni. 

Rapportering och beslutspunkter 
26 maj (RSL stab) 3 juni (RSL) 

Resurser 
Sker inom respektive regioners befintliga ramar.  
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