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E-hälsomyndigheten ställer sig positiv till en ökad satsning på säkerhet och
tillstyrker förslaget i sin helhet. Nedan lämnas synpunkter på konsekvens av
säkerhetsskyddsavtal med samverkande aktörer, säkerhetsprövning,
kompetensförsörjning, organisatoriska krav, tillsynsansvar och kostnader.

Skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal bör utvidgas (kap 5.4)
Förslaget om att utvidga skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal till att
även omfatta samverkan och samarbete kan innebära att Ehälsomyndigheten behöver upprätta säkerhetsskyddsavtal med samtliga
aktörer som tar del av myndighetens tjänster, dvs, samtliga vårdgivare och
apotek i landet samt samverkansaktörer som lnera och tillitsfederationer. Om
så är fallet medför det betydande insatser såväl hos E-hälsomyndigheten
som hos alla som tar del av myndighetens tjänster.

Kopplingen mellan säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövning bör
förtydligas (kap 5.6)
Nya säkerhetsskyddslagens bredare tillämpning kommer att medföra
säkerhetsprövning och registerkontroll av redan anställd personal.
Konsekvenserna av om det vid en säkerhetsprövning framkommer uppgifter
som medför en tvingande omplacering behöver utredas och förtydligas
ytterligare ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Bristande kunskaper om egna skyddsvärden (kap 6.4.3)
E-hälsomyndigheten menar att det metodstöd som Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har behöver utvecklas till att även
omfatta kunskap om säkerhetsskydd. Vidare bör MSB:s säkerhetsskyddsutbildning genomföras oftare för att möta nuvarande och kommande behov.

Säkerhetsskyddschefens roll i organisationen bör stärkas (kap 6.6)
E-hälsomyndigheten instämmer i att säkerhetsskyddschefens roll, mandat,
ansvar och omfattning behöver stärkas, men ställer sig frågande till att i lag
besluta om säkerhetsskyddschefens organisatoriska placering.
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E-hälsomyndigheten förstår syftet med att i lag reglera placeringen, men
anser att en sådan reglering på ett oproportionerligt sätt inskränker
myndighetschefens möjlighet att leda och styra verksamheten.
Konsekvenserna av detta belyses för det kommunala självstyret där
proportionalitetsprincipen får råda. Motsvarande förklaring eller bedömning
för statliga myndigheter förefaller saknas.

Fördelning av tillsynsansvaret (kap 8.7.3)
E-hälsomyndigheten anser att det är otydligt vilken tillsynsmyndighet som
ska kontrollera säkerhetsskyddet på e-Hälsomyndigheten. Ehälsomyndigheten upprätthåller stora register med känslig information som
berör hela Sveriges befolkning vilket tillhör säkerhetspolisen tillsynsansvar,
men det förefaller som att E-hälsomyndigheten ligger under länsstyrelsens
tillsynsansvar.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering (kap 11.4)
Utredningen bedömer att det tillkommer betydande kostnader för
tillsynsmyndigheterna men inte för offentliga verksamhetsutövare som
endast drabbas i en "mycket begränsad kostnadsökning".
E-hälsomyndigheten delar inte denna uppfattning, utan anser tvärtom att det
uppstår betydande kostnadsökningar som en direkt följd av de förpliktelser
som föreslås. Exempel på kostnadsdrivande säkerhetsåtgärder är
utvidgningen av säkerhetsskyddsavtal till att omfatta samverkansaktörer
samt revision och uppföljning av dessa.

I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Säkerhetsskyddschef
Stephen Dorch har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
också jurist Anders Sandström, stabschef Susann Bard och upphandlare
Ingela Gångfeldt deiltagit.
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