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Samverkansgrupp juridik och informations-
säkerhet i sydöstra sjukvårdsregionen 

Regionsjukvårdsledningen inkl. regiondirektörer har gett i uppdrag att tillsätta en 

arbetsgrupp som senast den 3 juni 2020 till RSL ska presentera en struktur och 

arbetsmodell för samverkansgrupp juridik och informationssäkerhet i sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Bakgrund 

Inom varje region finns idag juridisk kompetens och kompetens inom 

informationssäkerhet. Funktionerna inom de tre regionerna är organiserade på lite olika 

sätt och har idag 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 

Syftet med att tillskapa en sjukvårdsregional samverkansgrupp är att bistå den 

sjukvårdsregionala samverkansstrukturen med en gemensam tolkning av juridiska 

frågeställningar och frågeställningar inom informationssäkerhet där så krävs för att 

komma vidare i det sjukvårdsregionala samarbetet. 

Uppdrag 

Att verka för gemensam juridisk rådgivning, tolkningar och utredningar samt att verka 

för gemensamma remissvar.  

Arbetsgrupp 

Samverkansgruppen består av jurist/er från de tre regionernas juridiska enheter inkl. 

funktionsansvarig inom informationssäkerhet. Från RKL deltar en jurist och en 

informationssäkerhetssamordnare, RJL deltar med en jurist och en informations-

säkerhetschef och verksamhetsområde informationssäkerhet inom RÖ deltar med 

informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsansvarig. Från juridiska enheten vid RÖ 

deltar en regionjurist, men beroende på frågornas art kan även andra tillkomma. 

Sammankallande till varje möte är ordförande för samverkansgruppen. Kallelse skickas 

från ordförande för samverkansgruppen till utpekade jurister. Arbetsgruppen ska vid 

varje tillfälle bestå av minst en deltagare från respektive region. Samverkansgruppen 

sammankallas vid behov.  
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Ordförandeskap 

Ordförandeskapet roterar mellan regionerna i tvåårsperioder i takt med ansvaret för 

ordförandeskap för samverkansnämnden och regionsjukvårdsledningen. I det fall 

ordförandeskapet skulle bli allt för betungande finns möjlighet att byta ordförandeskap 

för samverkansgruppen oftare. Information kring bytet ska då skickas till ordförande för 

regionsjukvårdsledningen.  

Ordförande leder arbetet för samverkansgruppen och är sammankallande och deltar vid 

samtliga möten.  

Hantering av ärenden 

Frågor som ska hanteras av samverkansgruppen för juridik och informationssäkerhet 

skickas till ordföranden för samverkansgruppen med uppgift kring kontaktperson för 

frågan. Ordförande förmedlar därefter frågan till utpekade jurister i respektive region 

samt sammankallar till digitalt möte för dialog i frågan. Vid behov ska fysiskt möte ske 

och det sker även med fördel ca 1-2 gånger/år för samverkansgruppen. Varje möte för 

samverkansgruppen för juridik och informationssäkerhet är informellt och inga 

mötesanteckningar förs. Återkoppling av rådgivning, tolkning och utredning sker från 

ordföranden till frågeställaren.  

Avseende remissvar finns möjlighet för samverkansgruppen att diskutera och 

gemensamt ta fram ett förslag till underlag. Remissvaret behöver därefter förankras och 

beslutas om inom respektive region. 

Identifierade behov och svårigheter 

 Samverkansgruppen har identifierat ett behov av resurs inom IT-säkerhet. Vid 

behov kommer kompetens inom IT-säkerhet från respektive region att behöva 

kopplas in i ärendena. 

 Utifrån att de juridiska enheterna och verksamhetsområde informationssäkerhet 

är mycket belastade ser samverkansgruppen en svårighet kring prioritering 

gentemot den löpande verksamheten inom varje region samt ordförandes 

möjlighet att ge uppdrag inom samverkansgruppen. Samverkansgruppen inser 

problematiken kring ovanstående och kommer att försöka hantera situationerna 

praktiskt, men kan vid behov behöva omvärdera hanteringen.   

 

Resurser 

Sker inom respektive regioners befintliga ramar.  


