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Sammanfattning 

Vården har ett ökande behov av IT. Dels som en ersättare för en minskande andel 
arbetsför personal, men även som en kostnadsbesparande åtgärd. Hemvården har ett 
annat behov än övriga delar av vården eftersom personalens arbetssituation är så 
rörlig. Därför behövs det mobila arbetsstöd, exempelvis handdatorer. Handdatorer 
innebär dock en mängd nya säkerhetsrisker. Syftet med detta arbete är att ge en 
överblick över nuvarande handdatorlösningar för hemvården och att undersöka 
eventuella säkerhetsrisker. Funna säkerhetsrisker jämförs sedan med viktiga punkter 
som utformats utifrån Datainspektionens riktlinjer gällande informationssäkerhet 
inom vården. Intervjuundersökning och litteraturundersökning används för att hitta 
riskerna och för att analysera deras innebörd. Under arbetet hittades ett antal 
säkerhetsrisker för varje handdatorlösning. Resultatet av undersökningen visar att 
ingen av de lösningar som undersöktes kan anses vara säkra enligt Datainspektionens 
riktlinjer. Slutligen ges en redogörelse kring förbättringar som kan göras för att öka 
säkerheten för varje lösning. 

 

Nyckelord: Handdator, säkerhet, hemvård, mobila arbetsstöd, nätverk, trådlös 
kommunikation, informationssäkerhet. 
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1 Introduktion 
Vården står inför stora förändringar. En allt större del äldre personer ska tas om hand 
av en allt mindre del arbetsföra. På grund av framtida kostnadsökningar måste därför 
vårdens struktur förändras. Detta gör att vården i allt större omfattning söker efter 
effektiviseringsvinster (Olsson, 2003). Ett sätt att få vården att bli mer effektiv är att 
introducera IT i verksamheten. IT har visat sig effektivisera arbetet inom vården, öka 
de anställdas motivation samt minska kostnader och väntetider (Sågänger & Utbult, 
1998). Vissa menar dock att det finns en risk att personalen faller offer för en naiv tro 
på teknikens möjligheter eller tror att tekniken ska lösa alla problem inom 
verksamheten (Wainwright, 1994).  

De områden i vården som detta arbete har sin fokus på är hemtjänsten och 
hemsjukvården. Två områden som tillsammans kallas för hemvården. Hemvården är 
en vårdtyp som bygger på att vårdtagaren blir vårdad i sitt eget hem 
(Landstingsrevisorerna, 2000). Ytterligare krav ställs på IT-stödet i denna verksamhet. 
Ofta är det ytterligare mobilitet som krävs, dvs. möjligheten att föra med sig 
medicinsk information på ett säkert sätt. 

IT är ett område med mycket snabb utveckling, tekniskt sett. Datorenheterna har blivit 
mindre och mer mobila och det finns nu lösningar som inte kräver att den utrustning 
användaren använder sig av är kopplad till ett fysiskt nätverk (Katz, 1994). Eftersom 
anställda tenderar att tänka och arbeta på andra platser än vid sitt skrivbord tillåter 
mobilt arbetsstöd användaren att arbeta var det än behövs (Chalamtac & Redi, 1998). 

Det finns exempel på arbetsstöd inom hemsjukvården och hemtjänsten som upplevts 
mycket positivt av personalen där dessa system verkligen kommit under långvarig 
användning. Ett exempel på ett sådant är Bedside (Sågänger & Utbult, 1998). En 
mobil arbetslösning som där det används ger personalen en känsla av delaktighet, 
samt en effektivare vårdverksamhet (Sågänger & Utbult, 1998).  

En typ av mobilt arbetsstöd är handdatorn. En handdator definieras av  Svenska 
datatermgruppen (2001) som en bärbar dator som är så liten att den kan hållas i 
handen vid användning. Eftersom handdatorn är liten och lätt är det mer trolig att den 
faktiskt används under en hel arbetsdag. Handdatorerna startas och stängs av 
ögonblickligen vilket gör det enkelt att få tillgång till den information de innehåller 
(Ammenwerth, et al., 2000). De nya mobila möjligheterna för arbetet inom vården 
innebär dock även ett antal säkerhetsrisker som är knutna till det nya sättet att arbeta. 
Detta eftersom denna typ av lösningar är mer öppna för attacker än traditionella 
arbetsmetoder (Maxim &  Pollino, 2002). 

Handdatorns enda möjlighet till informationsöverföring sker över olika 
nätverkslösningar. Överföring via fysiskt medium, överföring via IR och 
nätverksöverföring är de överföringsmetoder som används (Chien, 1999). Det finns  
olika typer av risker med de nya nätverksmöjligheterna. Obehöriga användare har en 
mängd typer av attacker eller avlyssningsmetoder att välja på för att få tillgång till 
informationen på ett nätverk. Ett sätt är att avlyssna överföringarna av data som sker 
på nätverket. Detta ger en obehörig användare möjlig tillgång till all den information 
som överförs på nätverket. En annan risk är att den obehöriga användaren blockerar 
en tidigare fungerande tjänst genom att skicka en massa falska anrop till tjänsten och 
gör därmed tjänsten obrukbar, en så kallad ”denial of service”-attack (Maxim & 
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Pollino, 2002). Ytterligare säkerhetsrisker kan uppstå när personalen är så pass 
datorovan som de är inom vården. Risken för virus och skadliga program tillsammans 
med korrekt hantering av lösenord är andra exempel på viktiga aspekter för 
informationssäkerhet inom vården.  

För att här kunna klassificera om de olika lösningarna är säkra eller inte har 
Datainspektionens råd över hantering av personuppgifter använts som källa. 
Definitionen har sedan preciserats ytterligare till ett par punkter som kommer att ligga 
till grund för en mer definierad lista i detta arbete för att avgöra om respektive lösning 
är säker eller inte. 

Krav på vad ett system måste klara av för att anses säkert är följande: 

1) Förhindra åtkomst av personuppgifter 

Utomstående personer eller personer inom organisationen måste kunna hindras från 
tillgång till information de inte är behöriga till. Det måste ses som en förutsättning för 
att ett system ska kunna anses som säkert. Att förhindra åtkomsten till personuppgifter 
är grundläggande i ett system med extremt känslig information, som den inom vården. 

2) Förhindra obehörig trafik på nätverket 

Att förhindra obehörig trafik på nätverket är viktigt för att inte bli utsatt för 
överbelastningsattacker, till exempel ”denial of service”-attacker. Därför måste 
utomstående kunna hållas utanför och hindras från att kunna skicka felaktig 
information över nätverket. 

1.1 Problemprecisering 
Detta arbete syftar till att besvara följande frågeställning: 

Uppfyller nuvarande handdatorlösningar som används inom hemvården de krav på 
informationssäkerhet som ställs av Datainspektionen? 

1.2 Metod och genomförande 
Metoden som valts för att utforska denna frågeställning är en blandning mellan 
intervju- och litteraturundersökning. Tre olika leverantörer av handdatorlösningar för 
hemvården har valts ut och därtill har tre kommuner som implementerat en av 
respektive tre lösningar valts ut för intervjuer som kan leda fram till slutsatser om 
vilka säkerhetsrisker som föreligger vid användningen av dessa system. 
Litteraturundersökningen syftar till att ge större insikt i tidigare forskning kring ämnet 
och en fördjupning i de säkerhetsrisker som hittas. I litteraturundersökningen ingår 
också det skriftliga material som lämnades ut av leverantörerna med information 
kring de system som de utvecklat.  

Intervjuerna genomförs över telefon med respektive intervjuperson. En av 
intervjuerna drog tyvärr ut på tiden då personen inte var nåbar. Analysen av materialet 
kunde dock påbörjas ändå.  

1.3 Resultat & Analys 
Genomförandet ledde fram till att en del säkerhetsrisker hittades i de 
handdatorlösningar som undersöktes.  
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Antivirusskydd saknades i alla lösningar. Virus sågs som en risk med låg prioritet på 
både leverantörerna och kommunernas agendor. En av leverantörerna motiverade det 
valet med att det inte fanns speciellt många virus. En annan tyckte att användarna 
inom hemvården inte hade den vanan av handdatoranvändande att det skulle innebära 
risker för införsel av virus i systemet. Handdatorer är visserligen i dagens läge inte 
utsatta för speciellt mycket virus, men detta är ett område som växer snabbt. Därför är 
det viktigt att leverantörerna implementerar virusskydd i sina handdatorlösningar. På 
marknaden finns det mycket bra tredjepartprogram från välkända antivirusutvecklare 
som skulle kunna användas för att ge systemen mer säkerhet.   

I samband med virusrisken och risken för att eventuell information ska föras ut ur 
systemet är det bra att ha en klar policy över hur IR-porten på handdatorn ska 
användas för att hindra att information förs in och ut ur systemet på ett okontrollerbart 
sätt. I de lösningar som undersöktes saknades detta. IR-portarna var aktiva i systemen 
och detta gör möjligheterna att föra ut information ur systemet stora. Dessutom ökar 
risken för att virus förs in i systemet.  

Ute hos vårdtagarna använder sig leverantörerna av en lösning som innebär att 
handdatorn låser sig efter en viss fördefinierad tidsintervall. Denna typ av 
lösenordsskydd gör alltså handdatorn användbar för vem som helst inom tio minuter 
från senaste användning. Eftersom nyfikna släktingar eller andra personer i närheten 
av handdatorn får ses som personer som troligtvis kan tänkas utnyttja ett sådant 
tillfälle för att komma åt information de inte borde se måste detta ses som en 
säkerhetsrisk.  

Vissa leverantörer har möjliggjort för flera användare att inneha samma lösenord i 
sina lösningar. Detta är onödigt på grund av risken att lösenord kommer obehöriga 
användare till del. Dessutom har vissa kommuner tvingats frångå sin policy för övriga 
delar av datanätverket, att de anställda måste byta lösenord var 90:de dag. En oroande 
utveckling för nätverkets säkerhet. Istället borde verksamheten alltid se till att 
lösenorden är personliga och att de byts med jämna mellanrum. 

Två av leverantörernas lösningar fanns vara öppna för ”denial of service”-attacker av 
obehöriga användare. Både Mobile Cares GPRS server samt trafiken från Tieto 
Enators Bluetooth-station kan slås ut av en attack. I akuta situationer kan tappad 
kontakt mellan server och handdatorer få ödesdigra konsekvenser. 

1.4 Diskussion  
På grund av ovan nämnda säkerhetsrisker kan ingen av de undersökta lösningarna 
sägas leva upp till säkerhetskraven ställda av datainspektionen.  

Resultatet som sådant var väntat, säkerhetskraven på den här typen av verksamhet är 
enorma, med all rätt. Förhoppningsvis kan detta arbete tjäna som ett riktmärke för 
några av de saker som behöver göras för att systemen ska bli säkrare.  

Leverantörerna som deltog i undersökningen var väldigt väl inställda mot den 
granskning deras lösningar genomgick och det uppskattades mycket av författaren till 
detta arbete eftersom arbetet annars hade blivit mycket svårare att fullborda.  
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I arbetet finns även rekommenderade förändringar på nuvarande handdatorlösningar 
för att öka säkerheten. Dessa är:  

• Inför antivirusskydd i systemen 

• Tydligare policy i samband med systemen 

• Ändra lösenordsskydden 

• Försök förhindra ”denial of service”-attacker 

1.4.1 Förslag på framtida arbete 

Några förslag på framtida arbeten tas upp som avslutning på denna undersökning: 

• Undersök hur kommunerna upplever den nya tekniken i sitt dagliga arbete. 

• Undersök identifierade säkerhetsrisker i detta arbete än mer i detalj. 

• Undersök hur utbildningarna kring handdatorerna går till. Både vad gäller 
säkerhetspolicy över hanterandet av lösenord men även vad gäller information 
kring hur handdatorn fungerar och vilka säkerhetsrisker som finns i samband 
med detta. 

• Försök utforma en optimal handdatorlösning för hemvården både ur 
effektivitets- och säkerhetssynpunkt med de regler och förordningar som finns 
sammankopplat med den här typen av organisation. 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden syftar till att belysa de ämnesområden som innefattas av detta arbete. 

Eftersom detta arbete handlar om överförandet av information inom vården är det 
viktigt att tidigt visa på hur informationen sprids och används. Detta resonemang 
kommer sedan att följas av en beskrivning av IT inom vården för att visa hur 
effektiviseringen av informationens spridning går till. Säkerheten för information 
inom vården behandlas också i detta kapitel. Vidare i bakgrunden förtydligas vilken 
del av vården problembeskrivningen kommer att appliceras på. Då menas främst 
hemvården och den komplexitet som finns inom den kommunala verksamheten. Även 
mobilt arbetsstöd kommer att beskrivas i denna bakgrund för att ge en inblick i vilka 
lösningar som finns tillgängliga idag. Bakgrunden innehåller även ett exempel på ett 
sådant mobilt arbetsstöd kallat Bedside (Sågänger & Utbult, 1998). I samband med 
detta beskrivs handdatorer, en typ av mobilt arbetsstöd, samt de säkerhetsrisker som 
finns förenade med användandet av handdatorer. För att förtydliga detta ytterligare 
och visualisera processen har en modell över bakgrundens flöde gjorts.  

 

 

Figur 1. Flödesschema över bakgrundkapitlets flöde. 



Bakgrund 

  6 

2.1 Informationen inom vården 
För att öka förståelsen för hur information överförs och behandlas i vården måste ett 
antal grundläggande begrepp beskrivas. 

Spridningen av information är fundamental för vården. Tidigt i den medicinska 
historien överfördes kunskaper genom arv, till exempel från far till son. Denna 
information var dock av ringa omfattning om man jämför med den stora andel 
kunskap som finns inom vården idag (Walker, 1996).  

Vårdprocessen idag kan enligt Lagerlund (1999) utgöras av följande patientrelaterade 
aktiviteter.  

1. Mottagande av vårdbegäran 

2. Utförande av vårdbedömning 

3. Skapande av vårdåtagande 

4. Upprättande av vårdplan 

5. Initiering, bevakning och utförande av åtgärder 

6. Avslutning av vårdtagande 

Kommunikationen inkluderar ett komplext system med mycket pappersbaserad 
överföring inom organisationen, med en och annan dator däremellan. Mycket av den 
pappersbaserade trafiken skulle kunna bli ersatt om vården implementerade 
datorsystem som kunde kommunicera med varandra på ett enhetligt sätt (Walker, 
1996).  

Det finns en väl etablerad kommunikation mellan vårdgivare, till exempel mellan en 
sköterska och en doktor. Sjukvård handlar om människor och relationen mellan 
vårdgivare och vårdtagare. Domänen innehåller en omfattande mängd information 
och där har teknologin en allt större roll att spela. Stora mängder information hanteras 
och en stor del av informationen är klassad som känslig (Lagerlund, 1999). Den 
mycket omfattande sjukvårdsinformationen sparades tidigare i bibliotek med fysiska 
filer. På senare tid har denna information istället börjat sparas på datorer (Walker, 
1996). Information om patienten sparas i journaler. Journalen är därmed den 
viktigaste informationsbäraren i vården. I dagens vård finns det både pappersbaserade 
och elektroniska patientjournaler. 

2.1.1 Patientjournal 

Med journal menades ursprungligen en enkel liggare som innehöll patientens namn, 
datum för inskrivning och utskrivning samt eventuell diagnos. Idag kan ingen läkare 
behärska hela vårdområdet på grund av mängden specialkunskap inom sjukvården 
och journalen fungerar därmed allt mer som ett verktyg för att överföra information 
om patienten mellan olika specialister (Gratte, 1996). Vikten av patientjournaler inom 
sjukvården har varit uppmärksammad en väldigt lång tid. Dess relevans för vård och 
hälsoadministration blev dokumenterad redan 1873. Idealiskt sett är patientjournalen 
den huvudsakliga informationsspridaren när det gäller en viss patients vård samt ett 
verktyg för att stödja och vidrätthålla vårdaktiviteter (Hannan, 1996). 



Bakgrund 

  7 

2.1.2 Elektronisk patientjournal 

I en elektronisk patientjournal skall helst finnas samma information som i en 
pappersjournal. Förutom rena journaltexten räknas ibland administrativa funktioner 
som besöksregistrering, kassafunktioner, väntelista, bokning, kallelser och statistik till 
elektroniska patientjournaler (Gratte, 1996). Sedan elektroniska patientjournaler har 
införts har det upptäckts att de kan hjälpa till att minska kostnader och tidsåtgången 
för en behandling av en patient samt att få behandlingen av patienterna än mer korrekt 
än vad som var möjligt med en patientjournal. Det är även vanligt att elektroniska 
patientjournaler är kopplade till beslutssystem som hjälper till vid diagnostiseringen 
av patienter (Hannan, 1996). 

2.2 IT inom vården  
En revolution håller på att hända inom sjukvården där informationsteknologi får en 
allt större roll under förmedlingen av vård till vårdtagarna (Smith & Eloff, 1998). 
Detta beror till stor del på den ökande andelen vårdtagare jämfört med andelen 
vårdgivare, som beräknas bli ett stort problem i framtiden. Dan Olsson skriver i 
Dagens Nyheter (2003, s C06) att vi lever allt längre och att allt färre ska betala för 
vården och att detta är en "rysare" för de politiker som vill värna om välfärden även 
för kommande generationer. Artikeln beskriver även att ekonomerna på SEB Trygg 
Liv anser det ohållbart att finansiera omsorgen skattevägen i framtiden om man ser till 
dagens kostnader för hemvård och särskilt boende. När de nya elektroniska 
patientjournalerna har införts innebär detta att IT även kommit som en naturlig del i 
utvecklingen. Det är nu tydligt att denna effektivisering inte kommer att räcka utan att 
det kommer krävas ännu mer effektivisering av vårdens verksamhet. Vårdgivare 
utforskar därför alla möjligheter för att reducera den totala kostnaden för vården 
(Smith & Eloff, 1998).   

2.2.1 Fördelar och nackdelar med IT inom vården 

Det är tydligt av informationen ovan att den nuvarande utformningen av vården inte 
kommer att fungera i framtiden. IT beskrivs som en faktor som ska effektivisera 
vården och göra den mer kostnadsbesparande. Nedan ges ett antal skäl till att vården 
ska införa mer IT, men även en beskrivning över IT:s nackdelar i vårdsammanhang. 

Fördelar 

Enligt en studie som gjordes i mitten på 1990-talet av Clarian Health Systems 
spenderar sköterskor majoriteten av sin tid på andra aktiviteter än de som är av mest 
värde, vård av patienter (Ball, Weaver, Abbot, 2003). Med utökat IT-stöd kan tids- 
och effektivitetsvinster som flera pilotprojekt visat, bidra till att minska effekterna av 
personalbrist i vården. Det kan även förbättra personalens arbetsmiljö, skapa mer tid 
för vårduppgifter och personliga möten mellan vårdare och patient (Kemlen, 2002).  

För att minska såväl vårdtider som väntetider och öka vårdkvaliteten, måste 
informationen vara tillgänglig för de vårdgivare som behöver den, så snabbt som 
möjligt, oavsett var i vårdkedjan de befinner sig. Det måste även vara aktuell och 
korrekt information - vilket inte alltid är fallet när informationsöverföringen i 
vårdprocesserna saknar datorstöd (Sågänger & Utbult, 1998). 

Det är därför viktigt att den svenska vården snabbt, men ändå på ett bra och säkert sätt 
kan implementera IT i verksamheten för att öka effektiviteten. För att underlätta och 
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påskynda införande av nödvändiga IT-stöd behöver bland annat nyttan och ekonomin 
synliggöras. Kommunerna efterlyser exempel där fördelarna ur ekonomisk synpunkt 
och nyttan ur ett verksamhetsperspektiv är klarlagda (Kemlen, 2002). Sågänger & 
Utbult (1998) beskriver de direkta vinsterna med införandet av mer IT inom vården 
som mer tid för patienterna, bättre vårdbeslut i vardagen samt bättre 
resultatuppföljning och kvalitetsutveckling av vården. 

Nackdelar 

Wainwright (1994) beskriver att det även finns risker med den nya tekniken. Speciellt 
om någon faller offer för en naiv tro på dess möjligheter eller tror att tekniken ska lösa 
alla problem. Verksamheten ska inte luras att tro att införandet av IT i en såpass 
informationstät verksamhet som vården är enkelt. Det finns en rad hinder som 
presenteras av Sågänger och Utbult (1998): 

• Bristande intresse hos en nyckelgrupp som läkarna 

•   Friktion mellan olika kulturer 

• Bräcklig grundutbildning inom det här området bland berörda yrkesgrupper. 

• Problem när det gäller användarkrav och upphandling 

• Oklarheter kring sekretess 

• Brist på standardisering 

Sågänger och Utbult (1998) skriver att många talar om att stora förändringar av 
arbetssätt i vården är nödvändiga för att man ska kunna tillgodogöra sig 
informationsteknikens fördelar. Frågan är om det budskapet för många vårdanställda 
inte snarare skrämmer än lockar. Sjukvården i Sverige har de senaste 10 åren 
genomgått oräkneliga förändringsprojekt och omorganisationer, med ett antal 
"modeller" som gått upp och ner, samt sammanläggningar och nedläggningar. Det 
finns en utbredd utmattning inför förändringar, ofta förknippade med 
personalminskningar. Detta är något som kan upplevas som en risk för personalen när 
datorer införs för att utöka effektiviteten inom verksamheten. 

2.3 Informationssäkerhet inom vården 
I samband med det ökande IT-användandet inom vården måste även riktlinjer för 
säkerheten i samband med detta klargöras. Lagerlund (1999) beskriver 
informationssäkerhet som ett avvägande mellan tillgänglighet och skydd samt 
patientens eventuella önskemål. Den öppna miljön som följer av ökad samverkan kan 
öka risken för att obehöriga ska kunna ta del av information eller att personal 
överskrider sina rättigheter. Rapporten som är en del i SITHS-projektet (2003) som 
utformar mycket av policyn kring datasäkerhet i Sveriges vårdinstanser har utformat 
ett antal grundläggande funktioner som behöver realiseras inom hälso- och sjukvården 
för att uppnå informationssäkerhet: 

• Kontroll av uppgiven identitet; autenticering 
• Fastställande av åtkomsträttigheter; behörighetstilldelning. 
• Skydd av information mot otillbörlig insyn; sekretess eller konfidentialitet. 
• Skydd av information mot oönskad förändring, påverkan eller insyn; 

integritet. 
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• Skydd mot att avsändare eller mottagare av information i efterhand kan 
förneka åtgärd eller kännedom om åtgärd; oavvislighet. 

Lagerlund (1999) beskriver också de olika modeller som finns för att göra 
patientinformationen tillgänglig inom vården på ett säkert sätt. Dessa två modeller är: 

1. Behörighetsmodellen, där en användares tillträde till informationen helt styrs av 
hur man i förhand har reglerat åtkomsten. 

2. Loggningsmodellen, där en användare ges fritt tillträde till informationen under 
eget ansvar och alla åtgärder (kan) kontrolleras i efterhand. Se figur 1.         

Behörighetsmodellen ställer stora krav på de som tilldelar behörighet. 
Loggningsmodellen liknar mest den som i övrigt rättsligt tillämpas i vårt samhälle. 
Samhället har sällan tekniska barriärer mot olagliga beteenden, utan lagför normalt 
lagstridiga beteenden som upptäcks först i efterhand. Ska då sjukvården välja 
förhandsreglering (behörighet) eller efterkontroll (loggning)? Svaret får bli en 
kombination enligt Lagerlund. En renodlad loggningsmodell riskerar minska 
trovärdigheten för sjukvårdens informationshantering, medan en renodlad 
behörighetsmodell förmodligen faller på den omfattande administrationen en sådan 
kräver (Lagerlund, 1999).  
 

 
Figur 2. Visar balans mellan behörighet och loggningsmodell (Efter: Lagerlund, 1999, s 
13). 

2.4 Hemvård 
Nedan definieras det sjukvårdsområde som valts för att undersöka möjligheterna med 
handdatorer inom vården.  

2.4.1 Hemsjukvård  

Hemsjukvård täcker in en stor uppsättning vård med olika vårdformer, innehåll och 
organisation. Gemensamt är att vården (i regel) ges i patientens hem och är av viss 
varaktighet (Landstingsrevisorerna, 2000). Med Ädelreformen fick kommunerna 
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ansvaret för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och möjlighet att efter 
överenskommelse med landstinget erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Det 
innebar nya ansvarsområden för kommunerna, bland annat ansvar för rehabilitering 
och ”enkla hjälpmedel”. Rehabiliteringspersonal fördes över till kommunerna för att 
svara upp mot de nya åtagandena enligt hälso- och sjukvårdslagen (Socialstyrelsen, 
2000). För att denna samverkan skall fungera genom hela vårdkedjan är en 
grundläggande förutsättning att den information som behövs för att planera patientens 
vård och omsorg finns tillgänglig och kan överföras mellan olika vårdgivare i 
samband med att patienten flyttar från en vårdform till en annan (Datainspektionen, 
2000). Hemsjukvården kan numer delas upp i två delar. Den basala (allmän 
hemsjukvård) och den specialiserade (avancerad medicinskt omfattande 
hemsjukvård), där den basala hemsjukvården är betydligt mer omfattande till 
patientantalet än den specialiserade vården. Uppskattningsvis upp till tio gånger mer 
omfattande. Den specialiserade sjukvården drivs i landstingets regi, medan den basala 
drivs på kommunal nivå (Landstingsrevisorerna, 2000).  

Kommunens ansvar regleras i socialtjänstlagen (1980:620). Det är kommunen som 
har det yttersta ansvaret för att människor som vistas i kommunen får det bistånd och 
den hjälp de behöver. I lagen ges både allmänna och särskilda riktlinjer för 
äldreomsorgen. I socialtjänstlagen stadgas att målsättningen är att äldre människor 
skall få möjlighet att leva och bo självständigt och under trygga förhållanden och med 
respekt för deras självbestämmande och integritet (Datainspektionen, 2000). 
Landstingsrevisorerna beskriver i sin rapport (2000) hemsjukvårdens nya utformning. 
Sjukvård i hemmet är ingen ny företeelse och har även funnits länge som specifik 
vårdform. Däremot har en mer medveten och omfattande inriktning på hemsjukvård 
vuxit fram under det senaste decenniet, i samband med omstruktureringar och 
besparingar i vården, men också genom önskemål från patienterna och förändrade 
medicinska och tekniska förutsättningar för vården. Motiven för en ökad andel 
hemsjukvård har varit flera, både på en bättre vårdsituation och livskvalitet för 
patienterna, men också på kostnadsminskningar genom minskad sjukhusvård. 

2.4.2 Hemtjänst 

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem och hjälper till med de 
sysslor man inte kan klara själv och som inte heller kan tillgodoses på annat sätt. Det 
kan gälla personlig omvårdnad, inköp, veckotvätt, klädvård, normal veckostädning av 
maximalt två rum och kök en gång varannan vecka. För vissa äldre räcker det med 
något besök per vecka för hjälp med de tyngre sysslorna medan andra behöver 
personlig omvårdnad flera gånger per dygn (Lysekils kommun, 2001). Definitionen 
av hemtjänst innebär alltså inte samma vårdande arbete som hemsjukvård och ska inte 
innebära medicinering och vård av vårdtagarna i samma omfattning. I detta arbete 
kommer begreppet hemvård att användas för att gemensamt beteckna hemtjänst och 
hemsjukvård. 

2.5 Mobilt arbetsstöd 
Samtidigt som dataenheter har minskat i storlek och vikt kan de användas mer 
flexibelt. Den nya teknologin har även möjliggjort att användarna inte längre rent 
fysiskt måste vara kopplade till nätverket för att nå den information de behöver i sitt 
arbete (Katz, 1994). Eftersom anställda tenderar att tänka och arbeta på andra platser 
än vid sitt skrivbord tillåter mobilt arbetsstöd användaren att arbeta var det än behövs 
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(Chlamatac & Redi, 1998). Marsh, Douglis & Ramon (1993) beskriver fyra olika 
typer av användningstyper för det mobila arbetsstödet. 

• Informationsletande – som inkluderar sökningar i databaser, hämtande av 
information från elektroniska böcker och tidningar samt att navigera genom 
hypertext och andra interaktiva dokument. 

• Personlig kommunikation – vilket inkluderar att sända och motta olika 
dokument, t.ex. via e-post eller FAX. 

• Interaktion med flera parter – som tillåter användare att interagera med hjälp 
av distribuerade whiteboards eller interaktiva spel. 

•   Att spara data – som beskriver möjligheten för data att bli sparad direkt, utan 
koppling till ett fysiskt nätverk. 

Övergången till mobilt arbetsstöd ändrar även hur den underliggande arkitekturen för 
dataanvändningen fungerar. Mobiliteten innebär till exempel att dynamisk 
nätverksaccess måste kunna uppnås, dvs. att om användaren korsar olika nätverk 
måste ändå en uppkoppling kunna upprätthållas. Att arbetsstödets strömförsörjning 
också måste vara mobilt innebär att försörjningen av ström är limiterad. Detta kan 
orsaka problem om användaren inte har extra strömförsörjning till handa (Marsh, et 
al., 1993). Uppenbart är att datorer inte används i isolation längre och att 
kommunikation har blivit ett krav för dagens arbete. Fortsätter det datavetenskapliga 
området att utvecklas i samma hastighet som tidigare kommer de nuvarande 
strukturproblemen att kunna överbryggas (Chlamtac & Redi, 1998). 

2.6 Mobilt arbetsstöd inom vården 
Vården har stort behov av att kunna utföra många moment av arbetet inte bara med 
IT-stöd, utan även att kunna tillgodogöra sig dessa fördelar med hjälp av mobila 
enheter. Snabb information för den rörliga delen av personalen är av stor vikt. Därför 
har ett antal olika försöksverksamheter med sådana lösningar startats. En artikel av 
Torbjörn Elverheim i Sundsvalls tidning (2000) beskriver ett exempel på detta där 
personalen får del av allt ifrån viktig information om enskilda vårdtagare till 
vägbeskrivningar gällande hur man enklast hittar hem till en vårdtagare genom att 
använda mobiltelefoner med uppkoppling mot Internet. En ny teknik som införts i 
arbetet och som upplevs positivt av personalen.  

Det är inte bara på grund av personalens mobilitet, utan även på grund av deras 
vårdande ansvar som det är viktigt att läkare och sköterskor har ständig tillgång till 
information. Mobilt datoranvändande kan stödja både kommunikation och 
informationsprocesser inom vården (Ammenwerth, Buchauer, Bludau & Haux, 2000). 
Tillgänglighet till relevant information var som helst är den huvudsakliga fördelen 
med mobil informationstillgång. Behov ses inte bara som tillgång till generella 
informationskällor, utan även för medicinsk kunskap och elektroniska patientjournaler 
(Ammenwerth, et al., 2000). 

2.6.1 Bedside, ett exempel på mobilt arbetsstöd inom vården 

Bedside (Sågänger & Utbult, 1998) är ett bra exempel på de positiva egenskaper ett 
mobilt arbetsstöd kan ge när det verkligen kommer i användning i vårdmiljö. Bedside 
var en storsatsning på mobilt arbetsstöd. Systemet fick ett antal utmärkelser, men 
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utvecklingen hamnade sedan mellan olika stolar och lades ner. Tanken med Bedside 
var att få informationsflödet för den dagliga vården att fungera effektivare och 
underlätta såväl det medicinska beslutsfattandet som omvårdnadsarbetet: ”datorerna 
ska stödja personalen genom sin outtröttliga förmåga att inte glömma, att hålla reda på 
och sortera data och upprepa samma uppgifter på olika sätt” var en av ledstjärnorna 
(Sågänger & Utbult, 1998). Tyvärr tog utvecklingen för lång tid och de sjukhus som 
anmält intresse i provverksamheten tappade hoppet på det nya arbetsstödet. Ett 
sjukhus fortsatte dock oförtrutet med försöksverksamheten och upplever idag positiva 
effekter av det nya arbetsstödet. Sköterskorna upplever att informationen inom 
organisationen samordnas mer effektivt och att de har mer att säga till om. Personalen 
anser att de utvecklas mer i arbetet med det mobila arbetsstödet. Det beror på att de 
ser hela förloppet av den vård de utför och upplever på nära håll vad deras arbete är 
värt. Sköterskorna ser tre huvudsakliga fördelar med Bedside. Det minskar 
tidsåtgången och onödigt arbete, det ger bättre säkerhet och kvalitet i vården samt att 
det ger en bättre överblick och förståelse för det arbete som utförs (Sågänger & 
Utbult, 1998).  

Även om Bedside idag inte används i någon större omfattning på grund av en allt för 
utdragen utvecklingsprocess utvinner sjukhuset som faktiskt använder systemet 
mycket positiva effekter av det. Något att ta lärdom av i framtida resonemang kring 
mobila arbetsstöd inom vården. 

2.7 Handdatorer inom vården  
Handdatorer är en typ av mobilt arbetsstöd. Handdatorer definieras av Svenska 
datatermgruppen (2001) som en bärbar dator som är så liten att den kan hållas i 
handen vid användning. På grund av detta kan begreppet mobil sägas vara en 
egenskap som handdatorerna innehar. Handdatorer är mycket lätta och är enkla att 
hantera rent storleksmässigt. Enligt Tschopp & Geissbuhler (2001) har de senaste 
årens utveckling lett fram till handdatorer som verkligen erbjuder användaren 
portabilitet, som passar kraven för att bli klienter för ett distribuerat kunskapssystem 
designat för att överbrygga gapet mellan läkare på vårdande uppdrag och kunskaps- 
eller patientdata.  

Handdatorer innebär många fördelar för vården. Eftersom handdatorn är liten och lätt 
är den enkel att hantera och är därför mycket mer trolig att faktiskt bäras med under 
en hel arbetsdag. Handdatorerna startas och stängs av ögonblickligen vilket gör det 
möjligt att snabbt att få tillgång till den information de innehåller (Ammenwerth, et 
al., 2000). 

Införandet av handdatorer inom vården kommer förstås att ställa nya krav på säkerhet 
och sekretess inom verksamheten. Inte bara relaterat strikt till kryptering och rena 
tekniska frågor utan även “mjuka” aspekter såsom sekretess och personlig integritet. 
Lagerlund (1999) skriver i sin rapport att det krävs samverkan och överenskommelser 
på många nivåer för att informationshanteringen och IT-stödet ska fungera som ett 
effektivt stöd för vården. Lagerlund resonerar vidare att för att en god 
informationssäkerhet ska kunna uppnås är det ej tillräckligt med säkerhetsfunktioner i 
system och teknik utan det krävs också ett strukturerat arbetssätt för säkerhetsarbetet i 
sin helhet. 
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2.8 Säkerhet för handdatorer 
Det är viktigt att se informationen inom sjukvården som någonting värdefullt, 
eftersom sjukhuset inte kan fungera utan tillgänglighet till den information som 
samlats in om patienterna. Värdet på informationen är jämställd med den summa 
pengar det skulle kosta att återskapa den ursprungliga informationen om den skulle gå 
förlorad eller blir förstörd. Därför är det viktigt att vården tar hand om den insamlade 
informationen på ett bra sätt. Dels ur säkerhetssynpunkt, genom att göra backup på 
viktig data så att denna inte kan gå förlorad. Det är även viktigt att ur 
sekretessynpunkt se till att patientinformation inte finns tillgänglig till fel personer 
(Luck, 1996).  

Denna del av arbetet ger en beskrivning kring de säkerhetsrisker som finns i samband 
med handdatorer. Dessa risker är ett urval utifrån den litteratur som finns inom ämnet. 
Det finns förstås även positiva aspekter ur säkerhetssynpunkt för användandet av 
handdatorer och om sådana finns tas även dessa upp. 

2.8.1 Stöld 

Eftersom handdatorerna är mycket portabla är risken för stöld överhängande. Det är 
svårt att göra handdatorn mindre stöldbegärlig. Den har ett högt värde och är enkel att 
stjäla vid ett obevakat tillfälle. Tyvärr är säkerheten på en stulen handdator ofta 
väldigt liten. Det finns lösenordsskydd att tillgå, men det gäller att dessa skydd 
verkligen används om inte all information som handdatorn innehåller ska finnas direkt 
tillgänglig för tjuven (Hewlett Packard, 2002).  

Ett liknande scenario kan tänkas uppstå om användaren tappar sin handdator. På 
grund av detta är det viktigt att användarna informeras om vikten av att hålla 
handdatorn inom synhåll hela tiden. Tyvärr är lösenordsskydden inte bättre än att 
kunniga personer kan kringgå säkerhetslösningar även på väl skyddade handdatorer 
och ändå få tillgång till informationen på dessa (Maxim & Pollino, 2002). 

2.8.2 Återskapande av backup med en annan handdator 

En handdator har oftast en backup på den data den innehåller på grund av risken att 
handdatorn förlorar sitt minne, t.ex. om batteriet tar slut. Denna backup lagras 
vanligtvis på en stationär dator. Den backup som gjorts kan sedan användas av 
obehöriga användare som inte har rättigheter till informationen. Informationen kan 
enkelt laddas över till en annan, tom handdator. Detta beror på att den stationära 
datorn tror att det är den ordinarie handdatorn som behöver få sin ursprungliga 
information återskapad. Därmed laddas all information som finns lagrad i den 
ursprungliga handdatorn över till en annan handdator, utan att lämna ett enda spår 
efter sig (Hewlett Packard, 2002). 

2.8.3 Virus/Trojanska hästar 

En trojansk häst är ett program som verkar vara nyttigt och användbart men som 
innehåller instruktioner för att orsaka skada på handdatorn. Ett virus är en speciell typ 
av trojansk häst som kan replikera sig självt och sprida sig ungefär som ett biologiskt 
virus. Viruset är programmerat att hitta och införa en kopia av sig själv i program och 
filer som inte redan innehåller viruset. På detta sätt för det sig vidare från dator till 
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dator. En annan typ av virus är makrovirus som sprider sig i dokument och kan 
överföras via e-post (Alter, 2000). 

Anledningen till att samla virus och trojanska hästar under samma rubrik är att dessa 
typer av destruktiva program är sällsynta bland handdatorerna. Henrik Sviden skriver 
i Computer Sweden (2000) att det vid tidpunkten för den artikeln inte hade hittats ett 
enda virus på handdatorerna, men att utvecklarna av antivirusskydd ändå valt att 
skapa ett antivirusprogram mot dessa för att svara upp mot en förmodad stark 
utveckling av virus riktade mot handdatorer. Som jämförelse kan sägas att en sökning 
efter handdatorvirus på hemsidan Viruslist (2003) gav träff på ett virus, medan 
sökningar på bootsektorvirus för vanliga datorer gav 210 träffar.  

Det är väldigt enkelt att förstöra informationen på en handdator. På grund av den 
enkelheten kan obehöriga användare med målet att radera all data på systemet göra 
detta utan särskilt stor programmeringskunskap. Dessutom kan ett tredjepartsprogram 
tvinga andra program att utföra aktiviteter på kommando. Det går även att förstöra 
alla systemfiler på handdatorn. Detta är säkerhetsluckor som enkelt kan utnyttjas 
(Chien, 2000). Informationen kan dock återskapas vid nästa synkronisering eftersom 
det görs backup på all information handdatorn innehåller vid varje synkroniserig med 
en stationär dator. Om tillgången till information ibland är kritiskt kan förlusterna 
ändå vara betydande för hur väl vården kan utföras. Eftersom handdatorernas minne 
och prestanda har nedprioriterats i utbyte mot ett mindre format på datorn gör detta att 
ett antivirusskydd inte kan användas i samma utsträckning som på en stationär dator. 
Handdatorns prestanda tillåter helt enkelt inte en kontinuerlig kontroll av otillbörliga 
program. Det gör handdatorerna mycket lockande för virusmakarna och detta är ett 
område som beräknas växa när användandet av handdatorer blir mer utspritt. 
Lyckligtvis är handdatormarknaden inte lika homogen som den stationära 
datormarknaden, vilket gör det svårare för virus att spridas eftersom de kanske inte 
fungerar i alla handdatormiljöer. Detta faktum hindrar dock inte behovet av att skydda 
sig mot eventuella virusattacker (Chien, 2000). 

2.9 Säkerhet gällande handdatorers informationsöverföring 
Säkerhetsfrågor blir ofta ignorerade när det forskas kring nätverkslösningar inom 
vården. Om dessa frågor inte tas upp och löses kan försöken att implementera 
effektivare arbetsstöd gå om intet (Pradhan, 1996).  

Handdatorer är beroende av överföring via olika nätverkslösningar för att få tillgång 
till information. Det är även genom dessa informationskanaler som skadlig kod kan 
införas i handdatorn, eller informationen som förs över kan avlyssnas. Även 
säkerhetsrisker vid överföringar via nätverk måste därmed beskrivas noggrant i detta 
arbete. Det som följer nedan är ett antal exempel på säkerhetsrisker. I genomförandet 
kommer dessa exempel att beskrivas närmare, då i samband med de olika lösningar 
som företagen valt för sina handdatorlösningar för hemvården. 

2.9.1 Överföringstyper 

Det finns tre olika överföringstyper för att föra över information till handdatorn som 
alla har olika problem ur säkerhetssynpunkt. De är överföring via fysiskt medium, 
överföring via IR och överföring via trådlösa nätverk. 
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Överföring via fysiskt medium 

Handdatorer använder idag möjligheten att göra backup på handdatorns innehåll eller 
att överföra ny information till handdatorn via seriella anslutningar. Detta görs genom 
att handdatorn med hjälp av något slags medium kopplas upp mot en stationär dator. 
(Chien, 1999). 

Överföring via IR 

Infraröd överföring använder sig av vågor i spektrumet just under synbart ljus (en 
lägre frekvens än ljus) för att överföra information. Infraröd överföring uppför sig 
mycket likt vanligt ljus. Informationen strålar i raka linjer ut från sändaren och kan 
studsa på objekt, men strålen kan inte penetrera fysiska objekt. Data överförs på 
liknande sätt som i fiberoptiska kablar, genom att pulsera av och på (Maxim & 
Pollino, 2002).  

Överföring via trådlösa nätverk 

Trådlösa nätverk ses i detta arbete som nätverk där komponenterna ansluts till det 
övriga nätet via acesspunkter som de olika komponenterna i systemet interagerar med 
utan fast förbindelse. Accesspunkterna ger sedan tillgång till övriga delar av 
nätverket. Trådlösa nätverk kommer i detta arbete inte bara att inkludera det enskilda 
protokollet IEEE 802.11 utan även andra nätverkslösningar. Detta inkluderar 
användandet av GPRS, WAP, SMS och Bluetooth som alla får ses som trådlösa 
lösningar i detta arbete. Även dessa tekniker kommer därmed att innefattas i 
definitionen trådlösa nätverk. 

2.9.2 Överföringarnas säkerhet 

Beskrivningen av överföringarna kommer att fokusera främst på riskerna kring 
trådlösa nätverk då denna överföringstyp borde ha störst användning inom 
hemsjukvården. Delen innehåller även en del som beskriver synkronisering och IR-
överföringens säkerhet. 

Säkerhet gällande överföring via fysiskt medium och överföring via IR 

Fysiska medium och IR-överföringar ger möjligheter för skadlig kod att överföras till 
handdatorn. Den ger även möjligheter för en andra part att överföras till handdatorn. 
Program som verkar harmlösa, till exempel ett litet schackprogram som en anställd 
installerar på handdatorn kan vara ett program som överför adresslistor eller annan 
information från handdatorn. Med hjälp av IR-överföring kan en användare som vill 
få tillgång till systemet vid ett obevakat ögonblick överföra känslig information från 
systemet till en annan handdator eller överföra skadliga program till den handdator 
som verksamheten önskar skydda. Dagens handdatorer kan varna för överföringar 
med IR, men denna säkerhetslösning kan enkelt kopplas ur (Chien, 1999).  

Säkerhet gällande det trådlösa nätverket 

Trådlösa nätverk är den informationsöverföring som är mest utsatt för hot på dagens 
handdatorer. Ofta har nyare handdatorer möjligheter för användaren att skicka och ta 
emot e-post som kan innehålla farlig kod. E-post kan innehålla skadlig exekverbar 
kod som körs av en ovetande användare. Ofta innehåller handdatorerna idag inbyggda 
e-postklienter som enkelt kan manipuleras för detta syfte. (Chien, 1999).  
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Det finns även ytterligare sätt att förstöra eller komma över information. Här kommer 
engelska uttryck att användas för att beskriva de olika teknikerna, eftersom dessa 
uttryck är de mest spridda. Om inget annat skrivs har informationen om de olika 
säkerhetsriskerna hämtats från Maxim & Pollino (2002). 

Eavesdropping 

Det mest kända problemet med ett såpass oskyddat medium som trådlösa nätverk är 
att det är mottagligt för anonyma attacker. Den obehöriga användaren kan passivt 
motta radiosignaler och avkoda den data som sänds (se figur 2). Attackerna är nästan 
omöjliga att detektera och ännu svårare att förhindra. Syftet med attacken är att ta 
reda på vilka som använder nätverket, när det används och vilken typ av information 
som överförs. Vissa nätverk sänder krypterad information för att skydda sig. Denna 
information kan dock sparas av personen som utför attacken för senare avkryptering 
av den skickade informationen. 

 

 
Figur 3. Visar avlyssning på trådlöst nätverk. (Efter: Maxim & Pollino, 2002, s.48) 

 

“Denial of service”-attack (DoS) 

Med denna metod attackeras basstation och/eller klienter med ett stort antal 
ickerelevanta förfrågningar (se figur 3). All icke relevant information hindrar 
överföring av relevant informationen och nätverket slutar fungera. Både klient och 
basstation låser sig. DoS attacker kan vara mycket svåra att förhindra i ett trådlöst 
nätverk. Under tiden som systemet är låst på grund av icke relevanta förfrågningar 
kan obehöriga klienter eller basstationer införas och ta över informationsöverföringen 
i systemet. Dessa obehöriga klienter/basstationer kan sedan användas för att komma 
över systemspecifik information. Det kan även tänkas att denna sorts attack utförs för 
att förhindra åtkomsten till en specifik tjänst, till exempel en patients journal. En 
sådan attack kan få ödesdigra konsekvenser vid en eventuell nödsituation. 
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Figur 4. Visar ”Denial of service”-attack på trådlöst nätverk. (Efter: Maxim & Pollino, 2002, 
s.50) 

 

Injicering/modifiering av data 

Injiceringsattacker sker när en obehörig användare adderar data till en existerande 
kommunikationslinje för att överta uppkopplingen eller för att skicka falsk data eller 
falska kommandon. En sådan användare kan manipulera kontrollmeddelanden och 
dataströmmar genom att lägga till paket eller kommandon till eller från en basstation. 
Denna information kan användas för att stänga ute legitima användare från nätverket. 

“Man in the middle”-attacker (MITM) 

MITM attacker liknar injektions- och modifieringsattacker. Här går den obehöriga 
användaren in och låtsas vara en legitim nätverksresurs (se figur 4). När en legitim 
användare sedan initierar kontakt accepterar den obehöriga användaren 
uppkopplingen och fullföljer sedan kopplingen till den resursen som den legitima 
användaren egentligen var tänkt att nå. På detta sätt har den obehöriga användaren 
tillgång till all trafik mellan de två resurserna, transparent. När denna uppkoppling 
uppnåtts är det sedan fritt fram att avlyssna, injicera eller modifiera kommunikationen 
mellan de två legitima parterna i överföringen.  

 
Figur 5. Visar MITM attack på trådlöst nätverk. (Efter: Maxim & Pollino, 2002, s.53) 

 

Rogue network access points (RNAP) 

RNAP är när en obehörig användare agerar som basstation, kanske samtidigt som den 
obehöriga användaren gör en DoS attack på den riktiga basstationen. Sedan är det fritt 
fram för den falska basstationen att uppta kontakt med olika klienter och på detta sätt 
få tillgång till systemspecifik information.  
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3 Problembeskrivning 
Datainspektionen har givit ut ett antal råd kring hur säkerhet för personuppgifter ska 
handhållas. Dessa råd kan fungera som ett ramverk för vilka krav som kan ställas på 
säkerheten, även vid användandet av handdatorer inom hemvården. Datainspektionen 
beskriver informationssäkerhet  på följande vis:  

”För att förhindra att personuppgifter förstörs, ändras eller förvanskas vid 
överföring via nät och för att skydda anslutna tjänster mot obehörig åtkomst bör den 
personuppgiftsansvarige införa lämpliga åtgärder för att åstadkomma en 
tillfredsställande säkerhet. När utrustningen ansluts till Internet eller annat öppet nät 
bör anslutningen skyddas för att förhindra obehörig trafik. I samma syfte bör åtkomst 
förhindras från det öppna nätet till annan utrustning eller lokala nät hos den 
personuppgiftsansvarige. Om uppgifterna endast får lämnas ut till identifierade 
användare bör mottagarens identitet säkerställas” (Datainspektionen,  2000, s 22). 

För att denna beskrivning ska vara användbar i den här undersökningen krävs vissa 
förtydliganden. Detta för att klargöra vilka egenskaper som krävs för att ett system 
ska anses vara säkert. Två punkter har tagits fram ur beskrivningen ovan för att ge en 
bild av vad som inte får ske på ett nätverk. Krav på vad ett system måste klara av för 
att anses vara säkert är följande: 

1) Förhindra åtkomst av personuppgifter 

Detta är den absolut viktigaste punkten. En förutsättning för att ett system ska kunna 
anses vara säkert. Grundläggande i känsliga verksamheter som de inom vården är att 
kunna hindra åtkomst till personuppgifter. Ett system där det är möjligt att på ett eller 
annat sätt komma över personuppgifter kan inte anses vara säkert.  

2) Förhindra obehörig trafik på nätverket 

För att inte bli utsatt för överbelastningsattacker, såsom ”denial of service”-attacker är 
det viktigt att kunna förhindra obehörig trafik på nätverket. Därför måste utomstående 
kunna hållas utanför och hindras från att kunna skicka felaktig information över 
nätverket eller använda nätverket för andra syften än det tänkta. Detta knyter an till de 
säkerhetsproblem som redovisades i bakgrunden. Lösningarna som beskrivs i detta 
arbete anses säkra om de uppfyller de krav som ställs ovan. Kraven kommer i arbetet 
att definieras ytterligare. 

Informationssystem kan förbättra säkerheten i en verksamhet, eller försvaga den. 
Verksamheten förbättrar säkerheten när det finns säkerhetslösningar mot otillåtet 
användande och behörighetsinställningar för tillgång till informationen (Alter, 1999).  

Med tanke på de enorma mängder information som överförs inom hemvården, och 
dess känslighet är detta område mycket viktigt att undersöka. Speciellt då handdatorer 
beräknas få en allt större närvaro i framtidens hemvård.  

3.1 Problemprecisering 
Uppfyller nuvarande handdatorlösningar som används inom hemvården de krav på 
informationssäkerhet som ställs av Datainspektionen? 
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För att kunna besvara denna fråga fullt ut krävs att Datainspektionens råd specificeras 
ännu mer, för att ge ett ramverk till vad som krävs av lösningarna för att de ska 
klassas som säkra. 

Förhindra åtkomst till personuppgifter 

För att systemet ska anses vara säkert måste systemet kunna undvika förlust av data, 
modifiering av data, tillägg av data, eller att data blir tillgängligt för fel personer.  

Säker identifiering 

• Hur sker inloggningen av användare? 

� Systemets loggningsrutiner. 

� Behörighetshantering. 

� Rutiner för lösenord. 

� Överföring av lösenord samt hantering av lösenord. 

• Hur sker identifiering av enheterna på nätverket? 

� Hur identifiering av trådlösa klienter går till. 

� Hantering av klienter som försöker ta sig in i systemet. 

• Hur utbildas användarna? 

Skyddad information 

• Hur förhindras att nätet avlyssnas? 

� Krypteringsmöjligheter i systemet. 

� Brandväggar och deras användning. 

� Virtuella nätverk och deras funktion. 

• Hur förhindras att virus och trojaner får tillgång till nätverket? 

� Eventuella antivirusskydd. 

� IR-porten och dess säkerhet. 

� E-posthantering. 

Backup av information 

• Hur säkrar systemet information från att gå förlorad? 

� Backuphanteringen inom organisationen. 

� Hur backupen skyddas. 

� Hur eventuellt återskapande av backupen sker. 

Förhindra obehörig trafik på nätverket 

Även om nätverket inte inkräktas för att få tag i känslig information kan användare 
utifrån försöka få tillgång till det. Det kan till exempel gälla försök att göra en tjänst 
otillgänglig eller att få använda sig av Internet utan att betala för det. 
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Skydd mot intrång utifrån 

• Hur skyddas nätverket från intrång? 

� Användandet av brandväggar inom systemet. 

� Användandet av virtuella nätverk inom systemet. 

� Vad som sker om tillgång till systemet förloras.  

3.2 Avgränsningar 
Detta arbete kommer att begränsas till den basala hemsjukvården. Därför kommer 
ordet hemsjukvård när det används i detta arbete att syfta till den basala 
hemsjukvården. Detta för att förankra arbetet i den kommunala delen av sjukvården, 
och även för att denna typ av hemsjukvård är större, sett till verksamheten än den som 
utförs av landstinget.  

3.3 Förväntat resultat  
Att de lösningar som inkluderar handdatorer inom vården idag ska täcka in alla 
säkerhetsrisker som beskrivits ovan är för mycket begärt även om det vore önskvärt. 
Trådlösa nätverk är av naturen väldigt öppna för intrång. Det gör det svårt för 
utvecklarna av system att se helheten och tänka på alla säkerhetsaspekter i arbetet. 
Förmodligen är det lätt att täta de största luckorna och sedan se genom fingrarna med 
säkerhetsrisker som inte anses särskilt stora. Att till exempel skydda sig mot stöld är 
troligen mycket svårt att lösa utan att inkräkta på handdatorns användbarhet.  

Vad gäller säkerhet i nätverken som överför information till handdatorerna är 
handdatorns låga prestanda en risk. Det är svårt att hitta lämpliga lösningar som inte 
driver ner prestandan för mycket. Därför kommer förmodligen ett antal 
säkerhetsrisker att upptäckas hos de system som undersöks. Förhoppningsvis har dock 
nuvarande system en tillräcklig säkerhet för att kunna hantera patienternas data utan 
att patienterna ska behöva känna att deras integritet är hotad på grund av 
användningen av handdatorer. Det är dock svårt att täcka in alla områden och vissa 
svagheter borde finnas även inom ett såpass informationskänsligt område som 
hemsjukvården. 

I övrigt kan det misstänkas att de företag som tillverkar system för användandet av 
handdatorer inom vården kanske inte vill få sina produkter granskade i den mån som 
kommer att ske i detta arbete. Detta är alltid en risk när en kritisk granskning utförs av 
produkter som är avsedda för försäljning och därmed inte vill framstå som ”osäkra”. 
Förhoppningsvis ser dock företagen förbi de omedelbara riskerna med detta arbete 
och inser den långsiktiga vinst som området i helhet kan få av en sådan granskning. 
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4 Metod 
Detta kapitel kommer att beskriva den metod som valts för att genomföra detta arbete. 
Det kommer även att innehålla de valda teknikerna och en beskrivning av hur det 
fortsatta arbetet är upplagt. 

4.1 Möjliga tekniker 
Det finns en mängd möjliga tekniker för informationsinhämtning som skulle kunna 
passa problemområdet. En passande metod som inkluderar dessa tekniker kan sedan 
användas för att besvara frågeställningen i denna undersökning. 

Dokument är sådan information som nedtecknats eller tryckts. Dokument kan 
användas för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och skeenden 
(Patel & Davidsson, 1994). Denna typ av teknik kan även kallas för litteraturstudie. 
Genom att använda litteraturstudie som en informationskälla kan både allmän 
kunskap kring ämnet nätverkssäkerhet samt mer precisa undersökningar kring olika 
lösningar tas med i arbetet. 

Intervjuer och enkäter, det vill säga frågeformulär, är tekniker för att samla 
information som bygger på frågor. Det betyder att teknikerna har en hel del 
gemensamt, men också att det finns sådant som skiljer dem åt. Med intervjuer menas 
vanligtvis sådana som är personliga i den meningen att intervjuaren träffar 
intervjupersonen och genomför intervjun, men intervjuer kan även genomföras via ett 
telefonsamtal. Likaså förknippar man oftast enkäter med formulär som skickas per 
post, men det finns också till exempel ”enkät under ledning” där man tar med sig 
formuläret och besöker den person som ska besvara den så att man kan hjälpa till och 
eventuellt förtydliga i vissa avseenden. Förutom dessa finns det en mängd olika 
variationer och kombinationer av intervjuer och enkäter, många tillkomna för 
speciella behov (Patel & Davidsson, 1994). Intervju och/eller enkät skulle kunna vara 
ett sätt att få information kring de olika handdatorlösningar som finns inom 
hemvården. 

Observationer som är systematiskt planerade och som registrerar information 
systematiskt är ett sätt att samla information inom områden som berör beteenden och 
skeenden i naturliga situationer. Med observationsmetoden kan vi studera beteenden 
och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar (Patel & 
Davidsson, 1994). Observationer gällande användandet av lösningarna med 
handdatorer inom hemvården skulle kunna avslöja ett antal säkerhetsrisker som inte är 
möjliga att upptäcka enbart genom intervjuer. 

4.2 Val av metod 
Två av de möjliga teknikerna har valts med tanke på problemområdet. Utifrån dessa 
kommer en metod lämplig för att besvara problemställningen att utformas. 

4.2.1 Litteraturstudie 

För att ge ytterligare insikter kring nätverksriskerna kommer en litteraturstudie att 
bedrivas. Denna kommer att inkludera fallstudier i den mån det finns tillgång till 
dessa samt genomgångar av litteratur som behandlar olika nätverksrisker i allmänhet. 
Studien kommer även att innefatta studier av de tekniker som utvalda företag i denna 
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undersökning utnyttjar. Tidigare erfarenheter samt risker med systemen kan upptäckas 
genom en sådan undersökning.  

För att kunna göra en bedömning om fakta är sannolika måste vi förhålla oss kritiska 
till dokumenten. Den inledande källkritiken innebär att vi måste ta reda på när och var 
dokumenten uppkommit. Det är dessutom viktigt att inte bara välja ut material som 
stöder våra egna idéer. Genom att bara välja vissa fakta, kan vi åstadkomma en 
skevhet i materialet och därigenom skapa en falsk bild av en händelse eller ett 
skeende (Patel & Davidsson, 1994). Litteraturen kommer att sökas i olika 
vetenskapliga tidsskrifter samt i böcker som beskriver nätverkssäkerhet.  

4.2.2 Intervju 

Information kring de olika handdatorlösningarna kommer främst att inhämtas genom 
intervjuer. Anledningen till att just denna typ av informationsinhämtning har valts är 
att det inte alltid finns dokument som beskriver lösningarna tillräckligt klart.  Det 
finns en mängd saker att tänka på när det gäller hanterandet av intervjuer. Det är 
viktigt att göra noggranna förberedelser. Inför intervjun kan det vara värt att fundera 
igenom vad målet med intervjun är. Det är även viktigt att tänka igenom om frågorna 
täcker in det ämne man vill ha information om (Patel & Davidsson, 1994). Vid 
formuleringen av frågorna måste de utformas på ett sådant sätt att de inte blir ledande. 
Detta kan ofta ifrågasättas och det är därmed viktigt att redovisa intervjuerna som 
legat till grund för resultatet i undersökningen (Hansagi & Allebeck, 1994). Hela tiden 
måste intervjuaren fundera på om alla frågorna som inkluderats i intervjun verkligen 
behövs. Intervjuaren måste också se till att motivera respondenten och att 
respondenten förstår vad målet med intervjun är. Det är även viktigt att berätta om 
intervjun är anonym eller inte (Patel & Davidsson, 1994).  

Intervjuer föredras framför enkäter av ett flertal anledningar. Dels därför att andelen 
utfrågade kommer att bli relativt liten, därmed förloras en av enkätens stora fördelar, 
nämligen möjligheten att få information från många olika källor med relativt liten 
ansträngning. Dessutom är stödet för den utfrågade under en intervju mycket bättre än 
med enkäter. Det finns möjligheter att ställa motfrågor till intervjuaren under 
intervjuns gång. Möjligheten finns även för intervjuaren att tydliggöra vissa aspekter 
av frågorna, om detta på något sätt är oklart för den utfrågade. Intervjuer ger 
möjligheten att öka förståelsen för hur de inblandade parterna tänkt sig att de olika 
lösningarna ska fungera i praktiken. Respondenten i en intervjuundersökning måste 
kunna känna sig fri att säga precis som det är utan att kunna förlora någonting på det. 
(Hansagi & Allebeck, 1994) Därmed kommer intervjupersonerna i denna 
undersökning att erbjudas anonymitet eftersom det är mycket känslig information som 
behandlas för dessa personer.  

På grund av de undersökta lösningarnas geografiska spridning och den tidsåtgång 
detta hade krävt har observationer valts bort som möjlig teknik att inkludera i den 
metod som valdes ut.  
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4.3 Processens utförande 
Upplägget för detta arbete har anpassats för att i största möjliga mån utforska det 
problemområde som valts.  

Den här metoden är tänkt att försöka blicka på problemet från två håll. Dels genom att 
använda sig av redan nertecknad kunskap kan vissa problem tydliggöras. Redan kända 
problem kan på detta vis läggas till undersökningens resultat. Till detta läggs 
intervjuerna som ger en tydligare inblick i hur systemens problem och nuvarande 
funktioner. På detta vis kommer denna metod förhoppningsvis besvara 
frågeställningen om nuvarande lösningar för handdatorer inom vården är tillräckligt 
säkra. 

Genomförandet kommer att inledas med en fortsatt studie av riskerna kring 
nätverkssäkerhet samt en genomgång av de tillgängliga metoder som finns för 
handdatorer inom hemvården. Inledande kontakter med intervjupersoner kommer att 
göras. Därefter kommer intervjuerna att förberedas. Intervjuer kommer sedan att 
genomföras med berörda personer som har kunskap kring de olika lösningarna med 
handdatorer och hur de fungerar i praktiken. Detta kommer att ge ett underlag som 
sedan kan användas för att föra resonemang både kring den mer allmänna 
informationen som inhämtats genom litteraturundersökningen och en jämförelse med 
de säkerhetskrav som Datainspektionen ställer. 
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5 Genomförande 
Genomförandet kommer att beskriva arbetets utförande utifrån den metod som 
utformades i kapitel 4. Nedan beskrivs litteraturstudien samt intervjuundersökningen 
och hur arbetet med dessa fortskridit.  

5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien innebär sökande av information kring nätverksriskerna relaterade till 
den nya användningen av handdatorer inom hemsjukvården. Material från de utvalda 
leverantörerna har genomgåtts som en del i detta arbete. Studien bedrevs genom 
sökande av vetenskapliga artiklar, böcker, förfrågningar hos utvalda leverantörer i 
denna undersökning samt fallstudier om användandet av handdatorer inom vården och 
deras säkerhetsrisker.  

Förutom detta har ett antal forskningsartiklar lästs kring de olika säkerhetsriskerna. 
Spafford (1991) beskriver hur utformningen av lösenord kan påverka säkerheten i ett 
system. Wagner & Schneier (1996) samt Apostolopoulos, Peris, Pradhen & Saha 
(2000) har lästs för att ge en uppfattning om hur säkert SSL kryptering är. Razmov 
(2000) lästes för att få en bättre bild över hur ”denial of service”-attacker går till samt 
hur de kan stoppas.  

Boken SIG Security (2001) fördjupade kunskapen om trådlösa nätverkslösningar och 
de säkerhetsrisker som är förknippade med dessa.   

Tidigare fallstudier som behandlar hemvård och handdatorer hittades inte. Detta 
utesluter dock inte att det finns sådana fallstudier, men i samband med den sökning 
som gjordes i olika sökmotorer både över akademiska undersökningar samt över 
Internet som helhet hittades inga sådana undersökningar. Vissa sökningar gjordes 
även efter litteratur som täckte liknande problem inom andra paradigmer, tyvärr 
hittades inte heller här någon information kring den här typen av 
informationssäkerhet.  

Delar av litteraturstudien kan sägas vara relaterad till de handdatorlösningar som 
undersöks i detta arbete. Mycket av informationen kring de lösningar som företagen 
använder sig av gavs från företagen i skriftlig form. Även detta material studerades 
under arbetets gång. Materialet innehöll oftast information både tekniskt och 
användarmässigt kring handdatorn. Ofta innebar detta information både om 
handdatorns användning i form av skärmbilder som beskrev användandet.  

Alla tre leverantörerna bidrog med information kring respektive lösning. Vissa företag 
bidrog med skärmbilder på handdatorns användning, andra gick steget längre och 
skickade även ut detaljerad teknisk information kring lösningarna. Den informationen 
användes iterativt tillsammans med intervjumaterialet för att undersöka eventuella 
säkerhetsrisker. 
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5.2 Intervjuundersökningen  
Nedan kommer intervjuundersökningen att beskrivas närmare. Beskrivningar av hur 
intervjuerna utformades, hur intervjupersoner valdes och en del reflektioner kring 
arbetet kommer att ges.  

5.2.1 Intervjuernas utformning 

Intervjuerna inleddes med ett antal mer allmänna frågor kring den utfrågade 
personens roll inom verksamheten, lite grundinformation kring företaget samt hur 
många verksamheter som handdatorlösningen hade implementerats för. Sedan 
fortsatte intervjun med mer preciserade frågor gällande de punkter som definierats i 
problembeskrivningen. 

För varje punkt i listan som sattes upp som mål för lösningarna som undersöks i detta 
arbete utformades ett antal frågor för att klargöra hur leverantören och kommunen valt 
att hantera problemet. Detta såg ut på följande vis: 

Hur sker inloggningen av användare? 
• Finns det loggning av användarna? Hur går den till rent praktiskt? 
• Hur kontrolleras loggningsuppgifterna? 
• Finns det stöd för olika typer av behörighet? 
• Vem sköter behörighetskontrollen, uppdaterar,  tar bort och lägger till konton? 
• Hur hanteras lösenord i handdatorlösningen, hur överförs de och hur 

kontrolleras de? 
• Vilka rutiner för lösenord har ni inom verksamheten, vad gäller t.ex. 

utformning av användarnamn? 

Hur sker identifiering av enheterna på nätverket? 
• Hur verifieras handdatorn mot systemet? 

Hur utbildas användarna? 
• Har det givits någon utbildning kring hur användandet av systemet ska gå till? 

Hur förhindras att nätet avlyssnas? 
• Finns det kryptering? 
• Används brandvägg? 
• Används virtuella nätverk? 

Hur förhindras att virus och trojaner får tillgång till nätverket? 
• Finns det antivirusprogram i systemet? 
• Är IR-porten på handdatorn aktiverad? 
• Finns det kryptering inbyggt i systemet? 
• Finns det möjlighet till E-post i systemet? Hur hanteras e-post i såna fall? 

Hur görs backup av informationen i systemet? 
• Hur säkrar systemet information från att gå förlorad? 
• Hur sköts backup av data i systemet? 
• Hur skyddas backupen? 
• På vilket sätt sker återskapande av backupen? 
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Hur skyddas systemet mot attacker utifrån? 
• Använder sig systemet av brandväggar? 
• Använder sig systemet av virtuella nätverk? 
• Vad händer om åtkomst till systemet omöjliggörs? 

5.2.2 Val av intervjupersoner 

Första steget för intervjuerna var att hitta ett antal leverantörer med lösningar som 
inkluderade handdatorer som även kan användas inom hemvården. Ett antal 
leverantörer hittades genom sökningar i olika sökmotorer på nätet och förfrågningar 
via diverse meddelandetjänster över nätet. 

Valet av intervjupersoner berodde på två olika faktorer. Eftersom själva 
undersökningen är inriktat på jämförandet mellan olika handdatorlösningar för 
hemvården är det viktigt att personen är väl införstådd i en av dessa lösningar. Vidare 
är det viktigt att personen har en någorlunda hög kompetens inom 
datakommunikation. Dessa faktorer gjorde att personer som haft någon sorts ansvar 
över utvecklandet eller uppehållandet av systemet blev allra mest intressanta. Ofta var 
det dock så att kunskapen inom det aktuella företaget var mer utspritt. I de fallen blev 
det nödvändigt att göra en extra intervju, där den första intervjun genomfördes med en 
person som hade stor kunskap om företagets organisation och en andra intervju med 
en person som hade teknisk kunskap kring själva lösningen. För att få ytterligare 
bredd i undersökningen gjordes även intervjuer med ansvariga hos de kommuner som 
infört leverantörernas system i sin verksamhet. Tanken var att ytterligare 
säkerhetsrisker med systemet kunde påvisas då de väl skulle implementeras på 
verksamhetsnivå. Kommunerna som deltar i denna undersökning valdes ut av 
företagen själva, helst skulle kommunen i fråga dock använda systemet aktivt i sin 
verksamhet.  

De företag som valdes ut för undersökningen var alla företag som hittades under den 
tid som det fanns möjlighet att leta efter företag som implementerat 
handdatorlösningar för hemvården. Ett stort problem var att hitta leverantörer som 
hade färdiga handdatorlösningar att erbjuda till kunder. Det blev totalt tre företag 
innefattade i undersökningen, som alla lyckligtvis tackade ja till intervju. 

Leverantörer 

I denna del av arbetet ges en kort beskrivning av de valda leverantörerna för 
intervjuundersökningen. 

Leverantör 1 (L1) 

Leverantör 1 är TietoEnator, ett företag med verksamhet runt om i hela Europa och 
13 000 anställda. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och 
förvaltning av sina kunders affärsverksamheter. TietoEnator har möjliggjort för sin 
kommun att kunna använda sig av Bluetooth vid överföring av information från 
systemet till handdatorn. Därmed behöver handdatorn inte fysiskt anslutas till 
systemet, men på grund av begränsad räckvidd för Bluetooth måste handdatorn finnas 
i närheten av en basstation för att överföring ska vara möjlig. På företaget intervjuades 
försäljningschefen Thomas Berger. Mer information om TietoEnator finns på 
TietoEnators hemsida (2003).  
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Leverantör 2 (L2) 

Leverantör 2 är Mobile Care, ett mindre företag med ett litet antal anställda startat av 
personer som har sina rötter inom vården. Företaget erbjuder tjänsten Mobile Care 
som är en handdatorlösning för hemvården. Mobile Care som valt att implementera en 
lösning över GPRS och som därmed gör den lösningen trådlös. På företaget 
intervjuades VD:n samt en projektledare från Flextronics Design som hjälpt Mobile 
Care med utvecklingen av systemet. Mer information om Mobile Care finns på 
Mobile Cares hemsida (2003). Information om Flextronics finns på Flextronics 
hemsida (2003). 

Leverantör 3 (L3) 

Företag 3 är J E Interface, som också är ett mindre företag. Företaget är återförsäljare 
av ett system för handdatorer inom hemvården samt en del säkerhetslösningar för 
andra företag. J E Interface har valt en lösning som använder sig av en 
synkroniseringsstation som handdatorn måste anslutas till, en likadan lösning som 
används av hemanvändare av handdatorer. På företaget intervjuades företagets VD.     
J E Interfaces lösning bygger på ett program ur NU-sviten som utvecklas av företaget 
Erisma. Mer information om J E Interface finns på J E Interface hemsida (2003). 
Information om Erisma finns på Erismas hemsida (2003).  

Kommuner 

De kommuner som valdes ut för intervjuer kommer att presenteras nedan. 

Kommun 1 (K1) 

Kommun 1 är Sala kommun. Handdatorlösningen de använder hade vid 
intervjutillfället varit i drift i cirka 4 veckor. Sala är en kommun med ungefär 22 000 
innevånare. Kommun 1 använder sig av Tieto Enators lösning. 

Kommun 2 (K2) 

Kommun 2 ville vara anonym. Handdatorlösningen de använder hade vid 
intervjutillfället varit i drift i ungefär 5 månader. Kommunen har ungefär 35 000 
innevånare. Kommun 2 använder sig av Mobile Cares lösning. Den IT-ansvariga i 
kommunen inte ville ta risken att eventuella säkerhetsrisker skulle blottas, därför 
valde kommunen att vara anonym. Den ansvarige uttryckte det som: ”Vi har tusentals 
elever på kommunens skolor som drömmer om att bryta sig in i våra system och vi 
vill helst inte hjälpa eleverna på traven med det.” 

Kommun 3 (K3) 

Kommun 3 är Sigtuna kommun. Handdatorlösningen de använder hade vid 
intervjutillfället varit i drift i ungefär 2,5 år. Kommunen har ungefär 35 000 
innevånare. Kommun 3 använder sig av J E Interface lösning.  

5.2.3 Utförandet av intervjuerna  

Samtliga intervjuer genomfördes över telefon. Detta berodde på att det annars hade 
tagit för mycket tid i anspråk att åka ut till alla intervjupersoner. Intervjuanteckningar 
gjordes på papper för att sedan direkt efter intervjun skrivas in på dator medan 
samtalet med intervjupersonen fortfarande var i färskt minne.  
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Intervjuerna beräknades från början ta ungefär 20 minuter i anspråk. Det visade sig 
dock ta lite längre tid i praktiken, cirka 35 minuter. En svårighet under intervjuerna 
var att det skedde på intervjupersonernas arbetstid och det var därmed viktigt att 
tidsåtgången för intervjuerna blev av ringa omfattning. På grund av detta begränsades 
intervjuerna beroende på vilken information som gick att läsa sig till på företagens 
hemsida samt den skriftliga information som företaget kunde delge innan själva 
intervjun för att minska den tid som behövdes för själva intervjun. En av 
intervjupersonerna intervjuades två gånger då första intervjun inte blev tillräckligt 
djupgående för att informationen skulle kunna vara av nytta. 

Innan varje intervju förklarades syftet med undersökningen och varje deltagare 
tillfrågades hur de ville bli informerade om resultatet av intervjun samt om de ville 
vara anonyma eller inte. Efter intervjuerna gavs även möjlighet till intervjupersonerna 
att validera en nerskriven version av intervjun via e-post. 

5.2.4 Reflektioner kring intervjuundersökningen 

Tiden det skulle ta att få tag i de rätta personerna på respektive företag underskattades 
när tidsplanen för intervjuerna utformades. Arbetet med intervjuerna drog därmed ut 
på tiden. Lyckligtvis blev spridningen på intervjuerna redan på ett tidigt stadium 
såpass bra att arbetet med analysen kunde påbörjas ändå.  

Förändringarna som gjordes på intervjuunderlaget under tidens gång beroende på 
vilken bakgrundsinformation som fanns tillgänglig kan kanske ses som en 
försvagning av intervjuns resultat. Förändringarna gjordes dock för att i största 
möjliga mån få fram mycket information utifrån den som redan fanns tillgänglig i 
form av dokument som skickats innan själva intervjun. Därmed innehåller 
förhoppningsvis resultatet av intervjuerna mer information än vad som hade varit 
fallet med en strukturerad intervju. På grund av undersökningens explorativa natur så 
kan det resoneras att den inte kräver lika strukturerade frågeformulär som ett mer 
specifikt problemområde. 
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6 Resultat & Analys 
Nedan kommer ett samlat resultat samt en analys av detta resultat att uppvisas från de 
undersökningar som genomförts i detta arbete. Förhoppningen är att detta kan ge en 
tydlig överblick över den information som samlats in.  

6.1 Lösningarnas säkerhet 
Under arbetet hittades ett antal säkerhetsrisker med var och en av leverantörernas 
lösningar, som kommer att beskrivas nedan. Tydligt är att både leverantörer och 
kommuner verkligen har ansträngt sig för att optimera lösningarna efter de krav som 
finns att ställa på den här typen av system. Tyvärr verkar handdatorlösningarna inte ha 
nått ända fram. För att systemet ska anses vara säkert måste systemet kunna undvika 
förlust av data, modifiering av data, injicering av data, eller att data blir tillgängligt 
för fel personer. Ingen av de tre utvalda leverantörerna har klarat att leva upp till 
detta.  

Bilaga 1 till denna rapport innehåller de intervjuer som genomfördes under arbetets 
gång.  

För att förenkla arbetet med analysen samt att göra arbetets resultat än mer tydligt är 
följande kapitel uppdelat efter den lista som utformades i kapitel 3.1. Därav följer 
genomgången nedan även de frågor som utformades utifrån listan i kapitel 5.2.1. 

Säker identifiering 

• Hur sker inloggningen av användare? 

Korrekt hantering av användarna gällande lösenord, behörighet och loggning är 
mycket viktigt och ett antal bra aspekter kring lösningarna hittades, men även en del 
dåliga. 

Behörighet och loggning av användarna 

K2 gjorde valet att inte söka igenom de loggar som skapades under användandet av 
handdatorerna. Även om K2 inte sökte igenom sina loggar räddades situationen av att 
Mobile Cares system hade bra möjligheter att utnyttja olika behörighet för olika 
användare. Men då gäller det att kommunen till fullo utnyttjar möjligheten att ge 
användarna olika behörighet och att sköta uppdateringen av detta väldigt noggrant. 
Anledningen till avsaknaden av kontroll av loggarna sades vara att systemet var under 
utprövning och att det därmed inte behövdes någon kontroll av användandet av 
informationen i systemet. Frågan är hur organisationen sedan utvärderar ett 
halvfärdigt system. Författaren av detta arbete har åsikten att systemet borde vara fullt 
funktionellt redan i försöksfasen om det ska kunna analyseras på ett korrekt sätt, 
speciellt när det handlar om känslig information som den inom hemvården. Här 
verkar det dock ha uppstått ett missförstånd mellan leverantör och kommun eftersom 
leverantören hävdade att det inte finns möjligheter att gå in och titta på enskilda 
användares utnyttjande av informationen i systemet. Därmed borde inte K2 kunna gå 
igenom loggarna även om systemet varit fullt funktionellt. Övriga leverantörer och 
kommuner hade utvecklat en kombination av behörighets- och loggningsmodell i sina 
system. Lagerlund (1999) rekommenderar i sin rapport en kombination av 
behörighetsmodell och loggningsmodell för maximal säkerhet i systemet. Övriga 
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kommuner och leverantörer hade möjlighet att föra loggning över vad användarna 
använde sig av för information inom systemet. 

Vad gäller behörighet så hade alla tre leverantörernas lösningar möjligheter att skapa 
olika behörighetsnivåer för användarna. Dessutom verkade lösningarna väl utbyggda 
även vad gällde att kunna ställa in dessa behörighetsnivåer efter olika användartyper 
och att göra förändringar i systemet. Behörighetsnivåerna var tänkta att användas för 
att ge möjlighet för systemansvariga att göra förändringar av arbetsuppgifter och 
utföra schemaläggning för resten av personalen eller för att ge olika användartyper 
inom kommunernas verksamhet möjligheter att få tillgång enbart till den 
informationen som de hade användning av under sin arbetsdag. Alla kommuner 
använde sig av dessa möjligheter i sitt dagliga arbete på precis det sätt som 
leverantörerna hade tänkt sig. 

Lösenordsskydden 

Alla tre leverantörernas lösningar har någon slags lösenordsskydd implementerat som 
låser datorn efter ett antal minuters inaktivitet. Frågan är hur mycket extra säkerhet en 
sådan lösning skänker. Arbetet inom hemvården innebär sällan att handdatorn faktiskt 
är inaktiv längre än tio minuter vilket är den tid som K1 implementerat i sin lösning. 
K3 hade en tidsgräns för automatiskt låsning inställd till en timme. En sådan tidsgräns 
låser förmodligen inte datorn per automatik en enda gång under en hel arbetsdag. 
Visserligen fanns det stöd från vissa leverantörer för en manuell låsning av 
handdatorn, detta ger dock bara heltäckande skydd så länge som användaren kommer 
ihåg att låsa handdatorn efter varje användning. Den automatiska låsningen behöver 
nog ses över om den ska ha någon som helst inverkan på säkerheten. Även K2 hade 
tidsgräns på sin handdatorlösning, men den var mer föränderlig.  

Säkrare lösningar för arbete med handdatorn ute hos patienterna har undersökts av 
vissa av leverantörerna, t.ex. med ”smarta kort” som kan användas för att verifiera 
användaren. Blir även dessa tidsbundna på samma sätt är fördelarna små. Den 
viktigaste prioriteringen måste vara att göra användandet av handdatorn enklare. In- 
och utloggningen på systemet måste göras lättare för att kunna ställa ner tiderna för 
lösenordsskyddet. Andra alternativa lösenordsskydd skulle t.ex. kunna vara 
identifiering via användarens fingeravtryck eller ögon. Tekniker som inte används så 
mycket idag, men är under snabb utveckling.  

Rutiner för lösenorden 

Hur lösenorden ska hanteras är en intressant del i denna undersökning. K1 som 
använder TietoEnators lösning, tvingades att försämra sina lösenordsrutiner för att 
kunna använda handdatorerna på ett smidigt sätt. Förhoppningsvis är detta något som 
kommer att korrigeras när systemen implementeras än mer och därmed blir en viktig 
del i den ordinarie verksamheten. J E Interface och Mobile Care (K2 och K3) ger 
möjligheter för hela användargrupper att ha samma lösenord. Användarna borde 
istället ha enskilda lösenord för att minska risken att ett lösenord kommer ut och för 
att på ett bättre sätt skilja mellan olika användartyper. TietoEnator höll på regeln att 
alla användare måste ha olika lösenord inom systemet. 

Vikten av att byta lösenord ofta kan inte heller underskattas. K3 hade inga funktioner 
som tvingade användare att byta lösenord, utan gav möjligheter till användarna att ha 
samma lösenord hur länge som helst. K1 och K2 var osäkra på hur hanteringen av 
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lösenorden gick till, men hävdade att det förmodligen fanns en policy för hur det 
skulle hanteras. 

Sättet som kommunerna skapar sina lösenord är en annan intressant aspekt för 
säkerheten inom systemet. Mobile Cares lösning som implementerats i K2 hade valt 
att autogenerera lösenorden i sin lösning. En mycket bra ide, som helt hindrar 
möjligheten att användarna använder sig av för enkla lösenord som har anknytning till 
deras vardagsliv. Något för andra leverantörer och kommuner att ta efter. En nackdel 
med denna typ av lösenordsgenerering är förstås att lösenordet istället kan bli svårt för 
användaren att komma ihåg (Spafford, 1991). I K3 som använder sig av J E Interface 
lösning går systemansvariga in och utformar själva användarnas lösenord, vilket 
också det är en bra lösning eftersom lösenordet då inte har personlig anknytning på 
samma sätt som om användaren hade utformat lösenordet själv. Detta kräver förstås 
att de systemansvariga är väl införstådda i problematiken som lösenord innebär och 
faktiskt utformar lösenord som är svåra att knäcka. Även denna typ av 
lösenordsgenerering kan förstås leda till lösenord som är svåra för användaren att 
minnas. I förlängningen kan lösenord som är svåra att minnas och som byts ofta leda 
till att användarna istället tar saken i egna händer och skriver upp lösenorden på 
lappar för att minnas de (Spafford, 1991). En sådan händelse sätter förstås all säkerhet 
inom systemet på spel. På grund av detta är det väldigt viktigt att organisationen har 
en tydlig policy över hanteringen av lösenord. Lösenorden är i mångt och mycket 
nyckeln till ett säkert system. Antalet effektiva säkerhetslösningar i ett system spelar 
väldigt liten roll om lösenorden inte hanteras på rätt sätt. I K1 som använder 
TietoEnators lösning var det användarna själva som valde sina respektive lösenord. 

• Hur sker identifiering av enheterna på nätverket? 

På frågorna kring identifiering av klienterna på nätverket svarade leverantörerna att 
det var inloggningen som verifierade att det var rätt användare som ville använda sig 
av informationen. Mobile Cares lösning hade dessutom implementerat en brandvägg 
som bara släppte igenom de IP-nummer som fanns registrerade som handdatorenheter 
i systemet. Ett bra extra lager av skydd som verkligen kan behövas för att öka 
säkerheten på en trådlös lösning. J E Interface och TietoEnator är inte lika mottagliga 
för den här typen av risker eftersom deras lösningar inte är trådlösa på samma sätt. 
Däremot hade dessa två leverantörer implementerat lösenordsskydd för att hindra 
obehöriga användare från att komma åt information på systemet. 

Vad gäller kommunernas lösenordsskydd så användes lösenord som verifierare till att 
den användare som ville föra över information från huvudsystemet till handdatorn 
hade rätt till detta.  

• Hur utbildas användarna? 

Användarutbildning ställer alla kommuner upp med, ofta i samarbete med den 
leverantör de anställt för att iordningställa handdatorlösningen. Utbildningarna i sig 
har det inte funnits tid att gå in på inom denna undersökning, men vid första anblick 
verkar dessa utbildningar väl genomförda.  

Skyddad information 

• Hur förhindras att nätet avlyssnas? 

Eftersom bara en av leverantörerna i denna undersökning valt en trådlös lösning blev 
det bara Mobile Care som blev granskat utifrån detta hänseende. För att säkra sin 
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GPRS anslutning hade detta företag valt att implementera ytterligare 
säkerhetsfunktioner i och med SSL protokollet. SSL är utvecklat av Netscape för 
säkra överföringar via Internet. Protokollet har blivit standard vid överföring av 
känslig information över Internet (Apostolopoulos, et al., 2000). Användningen av 
GPRS och SSL kryptering ger en rimlig säkerhet (Wagner & Schneier, 1996). Mobile 
Care hade dessutom utvecklat en speciell programvara för mer effektiv kryptering av 
e-posten i systemet vilket gör e-posten svår att utläsa information ifrån om man inte 
har tillgång till krypteringsalgoritmen. 

Som helhetsbild ger Mobile Cares trådlösa lösning ett mycket gediget intryck. En 
tveksamhet kring trådlösa lösningar upptäcktes dock under lösningens gång. 
Kommunen uttryckte viss oro för att en del av de handdatorer som användes av 
personalen hade tappat kontakt med servern under arbetsdagen. Följderna av detta blir 
att ingen information kan hämtas från servern och att ingen ny information kan 
skrivas in i systemet av personalen. Problemet sades dock bestå av att det GPRS 
abonnemang som var i den aktuella handdatorn inte var av samma typ som de övriga 
handdatorerna och att det abonnemanget hade sämre täckning. 

• Hur förhindras att virus och trojaner får tillgång till nätverket? 

Eftersom ingen antivirusprogramvara har installerats och hanteringen av IR-portarnas 
användande ofta är flytande är det svårt att se några större hinder för virus och 
trojaner att få tillgång till systemet. Hanteringen av e-post är dock något som 
leverantörer och kommuner verkar ha tänkt till kring och får ses som ett plus i 
sammanhanget. Ändå är riskerna stora att problem med virus kan uppstå i framtiden. 
Här kan modifiering eller förlust av data tyvärr uppstå.  

Virus 

Ingen av företagen har valt att implementera virusskydd i sina system. Visserligen 
finns det möjligheter för leverantörerna att svära sig fria från ansvar eftersom de 
bidrar med en tjänst, inte en helhetslösning. Viktigt att poängtera är att riskerna med 
virus när det gäller handdatorer är betydligt mindre än de som brukar förknippas med 
stationära datorer. Eftersom handdatorerna i leverantörernas system använder 
information som finns sparad på en server är den största risken ett av dagens 
handdatorvirus kan stå för att göra handdatorn obrukbar fram till nästa synkronisering 
på systemet. En obrukbar handdator kan dock innebära att viktig information går 
förlorad inom verksamheten. En oanvändbar handdator under en arbetsdag innebär 
därmed inte bara minskad effektivitet inom verksamheten utan kan även innebära 
förlorad patientinformation.  

Förhoppningsvis menar leverantörerna allvar med sina framtidsplaner med att införa 
virusskydd för det är ett riskområde på stark frammarsch. Effektivare handdatorer ger 
bättre och mer effektiva virus. I dagsläget är det dock som leverantörerna säger att 
virus är ett mycket litet hot. Det finns produkter ute från tredjepartstillverkare som 
skulle kunna säkra situationen för systemadministratörer som ändå känner oro över 
situationen. Många välkända antivirusföretag har utvecklat eller håller på att utveckla 
antivirusprogramvara för handdatorer. Två exempel på sådana är Symantec och 
McAfee. Eftersom leverantörerna ibland ger möjlighet till lösningar som kan köras på 
flera olika handdatoroperativsystem för handdatorn gör detta virusriskerna än mer 
diffusa eftersom virusen som attackerar handdatorer oftast bara fungerar på en viss 
typ av handdatoroperativsystem.  
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IR-porten 

J E Interface bekräftade aktiv användning av IR-porten i sitt system. De två andra 
leverantörerna var mer diffusa i sina svar kring användandet av handdatorns IR-port. 
Även om leverantörerna nekar till att handdatorns IR-portar används är det svårt att 
säga att detta följs till punkt och pricka när handdatorerna väl är ute hos användarna. 
En användare med tekniskt intresse kanske vill överföra sin adressbok till handdatorn 
och glömmer sedan att avaktivera IR-porten igen. Efter ett sådant användande är det 
möjligt för obehöriga användare att använda IR-porten för sina syften. Kanske vill 
den obehöriga användaren föra över ett virus, eller något slags spionprogram som 
registrerar den information som överförs i systemet och på det viset komma åt känslig 
information. Visserligen ligger det mycket i vissa av leverantörernas argument till att 
inte hindra användande av IR-porten. Användarna inom hemvården kanske inte är 
speciellt datorvana men datorvanan blir större och större och även inom hemvården 
jobbar det yngre anställda som har stor kunskap om datoranvändande. Med en 
aktiverad IR-port förenklas även överföringen av känslig information. Vill en 
obehörig användare få tillgång till information som finns på handdatorn är det bara att 
överföra den med hjälp av IR-porten till en annan handdator eller till en mobiltelefon. 
På det viset kan känslig information från systemet föras över både av behöriga och 
obehöriga användare.  

E-post 

Hanteringen av e-post och policyn kring den skiljer sig åt en hel del i de olika 
leverantörernas system. J E Interface system tar inget ansvar för e-post i sitt system. 
Motiveringen för detta är att personalen varken har tid eller motivation för att hantera 
e-post inom sitt arbete. Mobile Care däremot ser e-posten som en integrerad del i sitt 
system, men anser att Outlook är en för stor risk för att implementera och har istället 
beslutat att införa ett eget system för hantering av e-post som krypterar informationen 
som skickas och som dessutom inte hanterar bilagor, på grund av risken för farliga 
script eller virus. TietoEnator anser att e-post är en för osäker kommunikationsform i 
dagsläget med tanke på att krypteringen för e-post är dålig. Om krypteringen i 
samband med e-post blir bättre kan TietoEnator tänka sig att implementera e-post stöd 
i sin lösning. 

Backup av information 

• Hur säkrar systemet information från att gå förlorad? 

Vad gäller skyddandet av förlust för information när personalen väl var ute hos 
patienterna finns en del kommentarer.  

Informationen och skyddandet av den är ett otroligt känsligt ämne när det gäller 
vården. Förlust av sådan känslig information är en katastrof och kostnaderna för 
återskapandet av den är enorma. Eftersom backupmöjligheterna redan är stora inom 
kommunens organisation utnyttjar alla tre leverantörerna den backup som redan finns 
i kommunens verksamhet. Leverantörerna verkar till stor del lägga över 
skyldigheterna att sköta backup på den information som finns i systemet på respektive 
kommun. En risk som finns i lösningarna för två av företagen är att information som 
skrivits in under dagen kan gå förlorad om en handdator går sönder eller blir stulen. 
Det finns två sätt att se på den saken, antingen tycker man att informationen som går 
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förlorad under en dags arbete inte är mycket att oroa sig för, eller så kan det tyckas att 
det är katastrofalt. Ofta innebär arbetet inom hemvården att personalen tar emot 
information från många olika källor. Känslig information i små mängder från olika 
personer som kan vara mycket svårt att komma ihåg under ett pressat arbetsschema. 
Ofta kan dock organisationen hantera förlust av information om det bara drabbar 
enskilda handdatorer.  

En av leverantörerna hade funderat kring att använda minneskort som ett sätt att 
komma runt problemet, vilket låter som en bra lösning. Minneskorten används då som 
lokala lagringsenheter, där informationen som handdatorn innehar sparas på kortet 
istället för i handdatorn. Information som annars hade gått förlorad med en förstörd 
handdator kan då räddas genom att kortets information fortfarande finns tillgänglig. 
Kortet kan sedan överföras till en ny, funktionell handdator. På det viset blir den 
ordinarie verksamheten i stort sett opåverkad av den förstörda handdatorn. En något 
dyrare lösning att implementera i och med användningen av minneskort som kostar en 
del idag. Förmodligen skulle detta ändå öka organisationens effektivitet. Denna 
kostnad måste också ställas i paritet med den kostnad som t. ex. en förlorad arbetsdag 
kan innebära för verksamheten. I det sammanhanget blir kostnaderna för 
implementering av minneskort väldigt små. 

Skydd mot intrång utifrån 

Även om nätverket inte inkräktas för att få tag i känslig information kan användare 
utifrån försöka få tillgång till det. Det kan till exempel gälla försök att göra en tjänst 
otillgänglig eller att få använda sig av Internet utan att betala för det. För att systemet 
ska anses säkert måste attacker som syftar till att utnyttja nätverket kunna förhindras.  

• Hur skyddas nätverket från intrång? 

Bara en leverantör (Mobile Care) valde att använda sig av trådlös teknik för att få ut 
informationen till användarna. Lösningen var en kombination av GPRS inbyggda 
skydd samt skyddet från SSL-kryptering. Detta borde ge ett tillräckligt gott skydd för 
ett system av denna typ. Samtidigt ger blockeringen av falska IP-nummer att risken 
för ”denial of service”-attacker blir mindre. Det eliminerar dock inte risken helt 
eftersom en attack med ett imiterat IP-nummer kan utföras och därmed komma förbi 
brandväggen och utföra en massa oönskade efterfrågningar mot servern och därmed 
göra tjänsten obrukbar. 

TietoEnator har givit sin kommun möjlighet att använda sig av Bluetooth vid 
överföringen av information till handdatorerna ifrån huvudsystemet. Enligt SIG 
Security (2001) kan attacker såsom ”denial-of-service” utföras på denna teknik. Med 
hjälp av en bredbandig störsändare går det även att dränka den behöriga trafiken i 
brus. Båda dessa attacker skulle omöjliggöra att information överförs från 
huvudsystemet till handdatorerna och därmed gör handdatorerna i systemet 
oanvändbara. 
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7 Slutsatser 
För att sammanfatta och tydliggöra säkerhetsriskerna ytterligare så tas de upp igen här 
nedan tillsammans med en kort förklaring: 

• Avsaknad av antivirusskydd 

Alla handdatorlösningar saknar antivirusskydd. Virusökningen beräknas vara stor i 
framtiden för handdatorer. Därför är det viktigt att skydda sina system. 

• Dåligt lösenordsskydd 

Lösenordsskydden leverantörerna har implementerat har tidsgränser för när systemet 
ska låsa sig för användare utifrån. Ofta verkar dock denna tid vara för lång för att ge 
någon riktig säkerhet för handdatorns innehåll. 

• Avsaknad av policy gällande hanteringen av IR-portar 

I samband med virusrisken och risken för att eventuell information ska föras ut ur 
systemet är det bra att ha en klar policy över hur IR-porten på handdatorn ska 
användas för att hindra att information förs in och ut ur systemet på ett okontrollerbart 
sätt. 

• Dålig policy gällande lösenorden 

Vissa leverantörer har möjliggjort för flera användare att inneha samma lösenord i 
sina lösningar. Detta verkar onödigt på grund av risken att lösenord kommer 
obehöriga användare till del. Dessutom har vissa kommuner tvingats frångå sin policy 
för övriga delar av datanätverket, att de anställda måste byta lösenord var 90:de dag. 
Detta är oroande för nätverkets säkerhet. 

• Risken för ”denial of service”-attacker 

Två av leverantörernas lösningar är öppna för ”denial of service”-attacker av 
obehöriga användare. Både Mobile Cares GPRS server samt trafiken från Tieto 
Enators Bluetooth-station kan slås ut. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten från litteratur- och intervjuundersökningen. 
Förslag ges även på förbättringar på de delar i lösningarna som undersökts och som 
visat sig ha säkerhetsbrister. Dessutom ges förslag på vidare forskning inom detta 
område.  

8.1 Reflektioner kring undersökningens resultat 

Ingen av leverantörerna levde upp till de säkerhetskrav som ställdes som riktmärke i 
början av detta arbete. Det var dock väntat att det skulle bli så. Säkerhetskraven på 
den här typen av verksamheter är enorma, med all rätt. Förhoppningsvis kan detta 
arbete ändå tjäna som ett riktmärke för några av de saker som behöver göras för att 
systemen ska bli säkrare och därmed ännu mer användbara än vad de är idag.  

En intressant aspekt i samband med detta arbete är hur samarbetet mellan kommun 
och leverantör fungerar. Går verkligen informationen om hur viktigt det är att välja ett 
lösenord som ingen kan gissa sig till verkligen fram till alla personer i personalen. 
Hur undviks egentligen att personerna använder handdatorerna på fel sätt? Visst går 
det att ge många anvisningar till hur driften av systemet ska gå till, en annan sak är 
hur reglerna efterföljs. Vissa av leverantörerna medgav att de helst inte såg att IR-
portarna användes, men att de givetvis inte kunde veta hur själva användandet såg ut i 
kommunerna. Leverantörerna sätter mycket tilltro till användare som de ofta refererar 
till som datorovana. Uppföljning av vilka effekter användandet av handdatorerna får 
för informationssäkerheten inom verksamheten måste prioriteras.  

Mobile Cares lösning måste upplevas som den mest föränderliga lösningen av de tre 
som undersökts. Eftersom informationen som delges de anställda hela tiden är den 
som ligger på den för användarna gemensamma servern kan ny information införas i 
systemet under hela arbetsdagen. Ett arbetssätt som skiljer sig från de två system som 
arbetar med en synkronisering på morgonen och en vid arbetsdagens slut. I dessa 
system blir inte fördelarna med handdatoranvändandet lika tydliga. Användandet av 
GPRS och SSL kryptering i Mobile Cares system ger dessutom en bra säkerhetsnivå 
under användandet. Dessutom blockeras obehöriga IP-adresser vilket ger extra bra 
skydd.  

Författaren av detta arbete anser att nyfikna personer i de hemvårdsanställdas närhet 
måste anses vara den största säkerhetsrisken i sammanhanget. När handdatorerna 
ligger oanvända och olåsta utan övervakning är det enkelt för en hyfsat datorvan 
användare att ta sig in på datorn och ta reda på känslig information.  

Personer som är ute efter att stjäla handdatorn för dess värde kommer förmodligen 
sällan att intressera sig för informationen som finns på den. Är den låst vid 
stöldtillfället blir risken minimal för att information ska läcka utanför organisationen. 
En låst handdator är värdelös för den som stulit den, medan en handdator som tömts 
på sin information, något som kan göras med ett enkelt klick, är betydligt mer 
värdefull eftersom den då kan användas av en ny användare. Den gör därmed behovet 
av att tömma en stulen handdator på information mycket större.  Därför måste ett 
effektivt lösenordsskydd för handdatorerna anses vara en av de viktigaste 
säkerhetsaspekterna för att hindra att känslig information kan läsas av obehöriga 
användare.  
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Diskussionen över hur lång tidsperiod som är passande innan själva låsningen av 
handdatorns funktioner när personalen är ute hos patienterna kan göras lång. Mest 
effektivt hade förstås varit om handdatorn låste sig så fort den inte användes. En 
sådan lösning fungerar dock inte i längden. Personalen blir irriterad eftersom ständiga 
inloggningar blir följden av ett sådant system. En aktivitet som sänker effektiviteten i 
hela verksamheten. Förhoppningsvis kommer leverantörer och kommuner 
tillsammans fram till en lösning som kan göra dessa system ännu mer effektiva. 
Förlusterna av handdatorerna kan tänkas bli vanligare när handdatorerna används mer 
inom verksamheten och då krävs det att det finns väl utarbetade rutiner för såväl 
stulna som handdatorer som används av obehöriga.  

Anmärkningsvärt i samband med undersökningen var också att en IT-ansvarig i K2 
inte visste vilken information som hanterades gällande patienterna i den kommun där 
personen i fråga var ansvarig för säkerheten. Respondenten visste heller inte vilken 
policy som gällde för lösenord inom sin kommun. Svårigheterna att då bestämma 
vilken sorts säkerhet som ska sättas på systemet utan att veta helt och fullt vad 
systemet innehåller verkar underligt. 

Vad som inte får underskattas av ledning inom kommunen är hur mycket en tydlig 
policy kan påverka säkerheten i den här typen av system. Om personalen har klart för 
sig vad som gäller för användningen av till exempel IR-porten och vilka risker som är 
sammankopplade med det användandet är mycket vunnet.  

8.2 Reflektioner kring undersökningens genomförande 
Under arbetets gång var det bara en intervjuperson som ville ha bekräftat att 
intervjuaren var den som han utgav sig för att vara. Något som förvånade lite då det är 
relativt känslig information som behandlas. Ett påstående som bekräftas genom att en 
av kommunerna valt att vara anonym eftersom de ansåg det riskfyllt att uppgifterna 
blev knutna till deras namn. Är det en person med uppsåt att förstöra eller utnyttja 
systemet på ett felaktigt sätt kan detta bli en dyrköpt erfarenhet. Speciellt för de 
leverantörer som stod till tjänst med dokumentation över systemens funktion mer i 
detalj.  

Under undersökningen var det även förvånande hur mycket information 
leverantörerna var villiga att dela med sig av angående sina lösningar. Författaren av 
detta arbete hade uppfattningen att leverantörer och kommuner ofta skulle försöka 
försköna sin situation och säkerheten i systemen. Ofta var dock både kommuner och 
leverantörer mycket frikostiga med information om såväl lösningar som eventuella 
säkerhetsluckor som kunde uppkomma under användningen av systemen. Någonting 
som förstås var mycket glädjande för undersökningens kvalité och även visade hur 
stolta leverantörerna faktiskt är över de lösningar de utvecklat.  

Vad gäller själva genomförandet av undersökningen kan det ses som en svaghet att 
leverantörerna själva valde ut de kommuner som skulle intervjuas i undersökningen. 
Helst skulle de kommuner som kommit längst i sin implementering av systemet väljas 
ut, men det är förstås upp till leverantören att i slutändan välja den kommun som ska 
intervjuas. Anledningen till detta är att leverantörerna var de intervjupersoner som 
kontaktades först och därmed delgav kontaktuppgifterna till respektive kommun. Det 
kan tänkas att kommuner med fördelaktiga resultat då har valts ut för att få fram en 
positivare bild av den aktuella leverantörens system. Förhoppningsvis har dock inte 
eventuell förekomst av sådana händelser påverkat resultatet alltför mycket. Antalet 
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kommuner som infört respektive leverantörers system är dessutom kraftigt begränsat, 
vilket minskar risken för fördelaktiga val av kommuner.  

Antalet respondenter kan också ses som en nackdel för detta arbete. Tyvärr hittades 
dock inte ytterligare leverantörer som kunde erbjuda handdatorlösningar för 
hemvården. Därför lades mycket vikt på att få intervjuer med de tre leverantörer som 
faktiskt hade lösningar att erbjuda. På grund av detta gjordes heller ingen pilotstudie i 
och med att antalet respondenter i den faktiska undersökningen då hade minskat 
drastiskt som en följd av det begränsade urvalet. 

Det kan även tänkas att kommunerna gärna försökt måla upp en mer fördelaktig bild 
av det nya systemet än vad som är fallet i ett försök att utåt rättfärdiga valet av 
handdatorlösning som en effektivisering av verksamheten. Även om den här typen av 
lösningar ger förhoppningar om effektivitetsvinster längre fram i tiden är det dyrt att 
få systemen att fungera tillfredsställande redan från start. De påstådda vinsterna både 
gällande effektivitet och ekonomi är också svåra att förutsäga och kommunernas 
ekonomiska situation är ofta ansträngd. Därför är det viktigt att 
försöksverksamheterna med handdatorer blir lyckade och leder till vinster för 
verksamheten. Kommunerna verkade ändå villiga att samarbeta och erkänna 
eventuella säkerhetsrisker i systemet. Kanske insåg ansvariga inom kommunerna att 
en undersökning av säkerheten i dessa system kommer att leda till bättre system i 
längden allteftersom säkerhetsrisker upptäcks och täpps till i leverantörernas system.  

Telefonintervjuerna i sig innebar ibland problem. Avsaknaden av möjligheten att 
spela in intervjuerna gav att allting som sades under intervjun var tvunget att 
antecknas direkt på papper under samtalets gång. Intervjuaren hade vissa svårigheter 
att hänga med både i argumentation och nedtecknande av informationen samtidigt, 
något som säkerligen kan ha renderat i att viss information gick förlorad under 
intervjuerna.  

Från början var undersökningen tänkt att fokusera sig mycket kring nätverksfrågorna 
inom hemvården. Det var överraskande att bara en av leverantörerna faktiskt nyttjade 
en trådlös lösning och därmed blev undersökningen lite mer fokuserad kring det 
allmänna säkerhetstänkandet kring de olika lösningarna. Dock är avsaknaden av 
tidigare undersökningar inom detta ämne slående och därmed kan det även ses som en 
fördel att resultatet täckte in ett bredare område än vad det var tänkt från början för att 
därefter byggas på av andra med mer inriktning på specifika problemställningar från 
detta arbete. 

En litteraturundersökning inom detta ämne kan pågå väldigt länge. Tyvärr fanns inte 
tiden att undersöka precis alla säkerhetsrisker i detalj, någonting som skulle ta väldigt 
mycket tid i anspråk. Förhoppningsvis ger undersökningen ändå en inblick i de 
säkerhetsrisker som hittats.  

8.3 Förslag till förbättringar av systemen 
Handdatorlösningarna som undersökts i detta arbete uppvisade alla på ett eller annat 
sätt säkerhetsbrister i sina lösningar. Nedan kommer en genomgång att göras för att 
visa på några lösningar på de säkerhetsproblem som finns i deras lösningar idag.  
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Inför antivirusskydd i systemen 

Först och främst borde leverantörerna ordna möjligheter att kunna erbjuda 
antivirusskydd för de kommuner som vill ha detta. TietoEnator sa sig kunna ställa upp 
med tredjepartsprogramvara om kommunerna efterfrågade detta, en mycket bra 
lösning. Tredjepartsprogramvara är förmodligen enda vägen att gå och borde inte vara 
ett alternativ som är alltför svårt att inkludera även för de andra leverantörerna. Ett 
handdatorvirus kan dyka upp när som helst och vara hur farligt som helst. Det är helt 
enkelt omöjligt att veta på förhand, men med en välutvecklad tredjepartsprogramvara 
från ett antivirusföretag kan förmodligen en del av riskerna undvikas.  

Tydligare policy i samband med systemen 

Även om leverantörerna avråder användarna i kommunerna från att använda IR-
porten på sina datorer är det svårt att veta om detta följs. Visserligen blir det en svår 
balansgång mellan att hindra användarna från att använda någonting i systemet eller 
att bara berätta om vad som är rätt sätt att använda systemen på. Ledningen måste 
ändå försöka få användarna att förstå vad som är korrekt användande av systemen, 
samt vad som kan hända om dessa regler inte följs. Användarna måste informeras 
under utbildningen på ett bra sätt samtidigt som systemen utformas på så vis att det är 
möjligt att utforma en bra policy för säkerställandet av systemen. 

Ändra lösenordsskydden 

Tidsstyrda lösenordsskydd är en bra tanke om hur ökad säkerhet ska kunna uppnås för 
handdatorerna. Problemet är dock tiden som leverantörerna infört i systemen innan 
dess att handdatorn låser sig. En av leverantörerna hade tio minuter som gräns, en 
annan en hel timme. Författaren av detta arbete anser att dessa tider måste ses över. 
Det allra bästa hade varit att förändra inloggningen på handdatorn så pass mycket att 
låsningen kan ske omedelbart när en användare inte använder handdatorn aktivt. En 
sådan lösning måste förstås utformas så att den inte försvårar för mycket för 
användaren i form av krångliga inloggningar och att den bibehåller en hög 
säkerhetsnivå på inloggningen.  

Försök förhindra ”denial of service”-attacker 

Vad gäller ”denial of service”-attacker är de nästan helt omöjliga att hindra. Här 
handlar det istället om ett antal samverkande faktorer för att göra det ointressant att 
attackeras systemet ifrån början. Dels genom att göra det svårt för den obehöriga 
användaren att ta sig in i systemet. Någonting som man delvis redan gjort i 
exempelvis Mobile Care där IP-adresser som inte tillhör handdatorer i den ordinarie 
verksamheten blockeras. Verksamheten behöver även se till att den obehöriga 
användaren inte känner att det är värt att försöka förstöra interaktionen inom systemet 
(Razmov, 2000).  

8.4 Förslag på framtida arbete 
I framtiden kommer troligtvis användandet av handdatorer inom hemvården att öka än 
mer. Dels som en del i en ökad prismedvetenhet, men även på grund av de positiva 
effekter systemen verkar ge, åtminstone vid första anblick. Förhoppningsvis kommer 
även vidare arbete kring effekterna av den här typen av system att utföras.  

Under intervjuerna verkade kommunerna som använde sig av dessa system i många 
fall tveksamma till vilka effekter som försöksverksamheten skulle nå. En uppföljande 
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undersökning till denna med mer inriktning på hur kommunerna upplever detta nya 
sätt att arbeta kan kanske därför vara önskvärt. En sådan undersökning kunde kanske 
innehålla ett större antal personer ur personalen som arbetar med respektive 
handdatorlösningar och gå in på hur personalen upplever arbetet efter det att 
handdatorerna införts.  

Om detta arbete tjänar som någon slags överblick över både tillgängliga tekniker och 
deras säkerhetsrisker så skulle en mer djupgående undersökning kring var och en av 
dessa lösningar med mer fokus kring de säkerhetsrisker som listats ovan säkerligen 
hitta mycket intressant information. En möjlig undersökning kan vara att titta på hur 
en virusattack mot en specifik kommun eller leverantörslösning skulle kunna te sig. 
Att titta på vilken information som skulle bli oanvändbar samt vilka effekter en sådan 
attack skulle leda till både på ett ekonomiskt plan samt hur det påverkar effektiviteten 
inom organisationen. Förmodligen skulle ett system som utsätts för en sådan attack 
även mista förtroende både hos användare och allmänhet. Även detta är förstås 
effekter som kan undersökas.  

En annan intressant aspekt inom ämnet kan vara att gå in i de kommuner som 
använder sig av handdatorlösningar och se hur utbildningen går till. På det viset kan 
undersökningen ta reda på om all relevant information från respektive leverantör 
faktiskt når ut till personalen ute i kommunerna. Om de anställda verkligen får den 
information som leverantörerna vill att de ska få. Utöver detta är det även viktigt att 
de anställda ute i kommunerna inser hur viktigt det är att en heltäckande säkerhet 
uppnås. Hos datorovana användare är detta förstås något som måste utvecklas under 
mycket bra utbildningar. Dels måste då ett säkert användande av själva 
datorutrustningen läras ut men också hur hanteringen av lösenord och användarnamn 
går till. Ytterst viktigt är att få användarna att förstå hela verksamhetens 
säkerhetspolicy. 

Förhoppningsvis fungerar detta arbete även utmärkt för leverantörerna som 
undersökts, som tankeställare kring vad som behöver förbättras i deras system och 
kanske även som en hjälp med möjliga förbättringar.  

Kanske kan detta arbete ligga till grund för utforskningar kring hur en optimal 
handdatorlösning för hemvården skulle kunna se ut. Förslagen som ges på 
förbättringar av de system som undersökts i detta arbete kan ses som en början till ett 
sådant arbete.  
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Intervju med kommuner 
 

Intervju med Kommun 1 (IT-chefen i Salas kommun) 
 
Vilken är din roll inom kommunens verksamhet? 

Jag är IT-chef i Salas kommun. 

 
Hur länge har handdatorlösningen varit i drift? 

Systemet har varit igång i tre veckor.  

 
Hur upplever du att den nya handdatorlösningen fungerar? 

Just nu leker vi oss fram. Själva verksamheten är på prov tills vi kan dra lite mer 
långtgående slutsatser om hur det påverkar verksamheten. Framåt Maj hoppas vi 
kunna utvärdera det här. Än så länge finns det vissa funktioner som saknas i systemet. 
Larmkort är en sådan funktion, där personalen helst direkt i handdatorn ska kunna få 
fram information om en viss person som berörs av ett larm. Som det är i nuläget finns 
informationen om alla personer i Sala kommun som är utrustade med ett larm, ungefär 
1000 personer totalt, sparade i en pärm i ett servicehus. Om man då får ett larm och är 
två mil från servicehuset blir man tvungen att åka till servicehuset, hämta ut 
larmkortet och sedan åka tillbaka igen. Här kan man spara mycket tid och det är en av 
de funktioner som saknas allra mest i denna lösning så som vi ser det idag. 

 
Vilken sorts information är det personalen har tillgång till genom 
handdatoranvändandet idag? 

Det är den information som vårdpersonalen kan tänkas behövas. Ofta behövs det 
mycket noggrann information, t. ex. om vilka sorters hjälp en person behöver. Allt det 
där är ju mycket strängt reglerat, det står mycket detaljerat vad som ska göras vart och 
hur många timmar just den aktiviteten ska pågå. Det är viktigt att kunna ta med sig 
denna information ut. Annan information som finns inom systemet är färdvägen till 
patienten, namn på patientens närstående dessutom finns det även möjligheter till att 
göra journalanteckningar.  

 
Har det givits någon utbildning kring hur användandet av systemet ska gå till? 

Ja, första steget var att två personer på varje avdelning fick tillgång till en PC på sin 
arbetsplats och fick då öva sig i grundläggande datoranvändning. Sedan gavs en 
utbildning som sträckte sig över en och en halv dag till all personal som var tänkt att 
använda handdatorer i sitt arbete. Detta gav bra utdelning och all personal använder 
idag handdatorerna i mycket stor utsträckning. 
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Hur hanteras lösenord i handdatorlösningen, hur överförs  och  kontrolleras de? 

När applikationen för synkronisering mellan handdatorn och systemet startas så måste 
användaren logga in med sitt lösenord. Efter det att användaren verifierats mot 
systemet så kan överföring av information göras. Om inaktivitet uppstår så loggas 
användaren automatiskt ut efter 10 minuter. Här används samma lösenord som finns i 
huvudsystemet. Lösenordsskyddet är något som har implementerats separat, det är 
alltså inte en programvara som ingår i handdatorn från början.  

 
Vilka rutiner för lösenord har ni inom verksamheten  vad gäller t. ex. utformning av 
användarnamn? 

Huvudsystemet och handdatorerna delar lösenord. Detta är lite av ett problem 
eftersom vi har en policy i huvudsystemet där lösenord måste bytas var 90:de dag. 
Detta kopplas ur när handdatorerna ska användas inom verksamheten för annars hade 
det blivit för mycket jobb. Själva lösenordet är 5 tecken långt och vi poängterar under 
den utbildning som användarna får vikten av att lösenordet måste vara svårt att gissa 
sig till. Att det inte ska innehålla namn på vänner, släktingar eller husdjur. 

 
Hur verifieras handdatorn mot systemet? 

Som systemet ser ut idag verifieras inte handdatorn specifikt. Den identifiering som 
görs är kontrollen av användarnamn och lösenord.  

 
Finns det loggning av användarna? Hur går den till rent praktiskt? 

Loggningen sker på olika sätt. Dels finns det en logg över vad som har skett med 
handdatorn under dess användande. Sen finns det ytterligare en logg som beskriver 
vad som har överförts till själva handdatorn. Utöver detta finns ytterligare ett par 
loggningsaktiviteter inbyggda i systemet. 

 
Hur kontrolleras loggningsuppgifterna? 

Loggningsuppgifterna gås igenom med stickprov där ansvariga på olika områden 
inom vård och omsorg här i kommunen går igenom och tittar efter oegentligheter. 
Detta är inget stort problem för personalen är medveten om att allting loggas och även 
om ansvariga inte går igenom systemet varje dag så är vetskapen om att det kan 
kontrolleras tillräckligt ofta. 

 
Finns det stöd för olika typer av behörighet? 

Ja, det finns det. Detta ställs in i huvudsystemet för respektive användare. Det går att 
utforma många olika typer av behörighetsnivåer. Inom hemvården delas detta ofta in 
efter vilken arbetsuppgift du har respektive vilket arbetsområde du har. Den 
systemansvarige för respektive område sköter sedan uppdateringen av behöriga 
användare i systemet. Det finns ett tiotal inom kommunen som har rättigheter att gå in 
och ändra i den datan. 
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Om handdatorn stjäls, vad finns det för säkerhetsfunktioner som hindrar åtkomst till 
personuppgifter? 

Lösenordet är den viktigaste funktionen i det läget. Det går inte att komma åt datan 
utan lösenordet. Detta beror på att datan är krypterad och på grund av det ska det inte 
gå att komma åt datan i systemet utan att först ha angett ett korrekt lösenord. Vilken 
sorts kryptering det är vet jag inte, men jag har pratat med TietoEnator om detta och 
de har försäkrat mig om att det inte ska gå att ta sig in i systemet utan korrekt 
lösenord. Det ska tydligen vara rekommenderat av Datainspektionen också. 

 
Finns det antivirusprogram infört i Ert system? 

Vi har köpt in användarrättigheterna till ett antivirusprogram, men vi har inte infört 
det än. Det beror på att hotet från handdatorvirus är så pass litet just nu. Jag tror att de 
hittade det första handdatorviruset först för ett par månader sedan. Men det är något vi 
kommer att titta på i framtiden och virus på handdatorer är något som verkar vara på 
frammarsch, så det är ett växande hot. 

 
Är IR-porten på handdatorn aktiverad? 

Nej, IR-porten på handdatorn används inte. Synkroniseringen sker med Bluetooth. 
Detta kanske inte är det bästa ur säkerhetssynpunkt, men det fungerar alldeles utmärkt 
för vår organisation. Från början var det tänkt att vi skulle köpa in en jättedyr server 
med ett stort antal com-portar för synkronisering av handdatorerna. Det hade kostat 
väldigt mycket och det hade dessutom tagit mycket tid för personalen att synkronisera 
informationen. Nu blev det lyckligtvis en lösning med Bluetooth istället och i 
dagsläget innebär det att personalen inte ens behöver använda en kabel för att 
synkronisera sin handdator. Det räcker att personen går in i arbetsrummet där man 
jobbar och överför informationen. En ytterligare säkerhetsfunktion vi har lagt till där 
är att för att få tillgång till accesspunkten för Bluetooth så krävs det ytterligare ett 
lösenord. Detta lösenord är gemensamt för hela verksamheten. Efter angivet lösenord 
kan man logga in som vanligt. 

 
Finns det möjlighet till E-post i systemet? Hur hanteras e-post i såna fall? 

Nej, inte som det är just nu. E-post är för krångligt. Det blir för mycket 
synkroniseringar för personalen att hantera. Sedan blir det inte speciellt 
tidsbesparande att använda mail via handdatorn. Jag har provat det själv och trots mitt 
stora teknikintresse såg jag ingen vinst i att använda det. Vill personalen använda det  
kan de göra det på sin egen fritid i såna fall, men det är ingenting som vi tar ansvar 
för. 

 
Om handdatorn går sönder  under arbetet, vad händer då? 

Då ska personalen i fråga få en ny handdator inom 24 timmar. Tyvärr går 
informationen förlorad i det läget. Det är något vi tittar mycket på inför framtiden. Det 
finns minneskort till handdatorer som skulle kunna implementeras för att ge 
ytterligare möjligheter att hindra information att gå förlorad. Det är ju mindre chans 
att minneskortet går sönder än att handdatorn gör det.  
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Hur sköts backuperna i Ert system? 

Informationen som finns på handdatorn går direkt in i huvudsystemet och sedan sköts 
all backuphantering där. Det finns ingen chans att information kan gå förlorad där. 
Det görs backup på allting både tre och fyra gånger om. 
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Intervju med Kommun 2 (IT-chefen i anonym kommun) 
 
Vilken är din roll inom kommunens verksamhet? 

Jag är IT-chef. 

 
Hur länge har handdatorlösningen varit i drift? 

Ungefär 4-5 månader. Detta är just nu ett testprojekt som kommer att pågå ett år. Det 
är begränsat till tolv användare i dagsläget. Efter tolv månader kommer det utvärderas 
och vi kan sedan titta på om det blir en fortsättning av arbetet eller inte. 

 
Hur upplever du att den nya handdatorlösningen fungerar? 

Lite si och så. Det har varit lite inkörningsproblem sedan vi startade. Det har varit en 
del omstarter av servern och problem med att informationen mellan server och 
handdator går långsammare än vad som var tänkt. Det har även hänt att handdatorer 
har tappat kontakten med servern. Det var på grund av abonnemanget som täckningen 
brast i vissa lägen. 

 
Vilken sorts information är det personalen har tillgång till genom 
handdatoranvändandet idag? 

Det vet jag inte precis i detalj då det är något som verksamheten i stort får ta hand om. 
Från vår sida har vi titta lite mer på hur informationen flödar mellan olika nät, hur den 
uppdateras och lagras. Vi tittar mer på hur man säkerställer den information som 
faktiskt finns i nätet.  

 
Har det givits någon utbildning kring hur användandet av systemet ska gå till? 

Det har gjorts vid ett flertal tillfällen. Dels om hur handdatorerna ska kunna användas 
men det har även getts kurser i hur applikationer hanteras på ett bra sätt. 

 
Hur hanteras lösenord i handdatorlösningen, hur överförs  och  kontrolleras de? 

Användarna loggar in med användarnamn och lösenord. I och med att vi använder oss 
av en tunn klient loggar användaren då in på servern. Där får man tillgång till en 
databas. Det är en kopia på verksamhetens skyddade databas. Mobile Care servern ges 
bara information från huvudservern och kan därmed inte användas för att ta sig in i 
det övriga systemet. Det går heller inte att ändra i den kopierade databasen, det går 
bara att göra något vi kallar för ”avbockning” där användaren markerar vilka jobb 
som är utförda. Det sparas sedan på servern och om någon har missat en arbetsuppgift 
visas detta tydligt på själva handdatorn. Mobile Care databasen är även delvis 
krypterad ifall någon skulle lyckas ta sig in på servern utifrån. På grund av 
hastighetskraven på systemet är det inte mer än kopplingen mellan olika tabeller som 
är krypterad. Detta krypteras sedan av när handdatorn efterfrågar information från 
servern och kan då kopplas samman igen. Det innebär att om man kommer in i 
systemet kan man se namn etc., men inte vad de har för samband med den andra 
informationen i systemet. 
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Vilka rutiner för lösenord har ni inom verksamheten  vad gäller t. ex. utformning av 
användarnamn? 

Det finns. Jag kan inte beskriva det, eftersom det ligger på verksamhetens ansvar, men 
vi har vissa rutiner på hur ofta man ska uppdatera lösenord och sådant. 

 
Hur verifieras handdatorn mot systemet? 

Man loggar in via nätet, så att säga utifrån med hjälp av handdatorn. Verifieringen 
ligger i att användaren loggar in via sitt användarnamn och lösenord. Själva 
informationen är krypterad med SSL. Det är ingen VPN-tunnel eller liknande, men 
det ger bra säkerhet. 

 
Finns det loggning av användarna? Hur går den till rent praktiskt? 

Det finns loggning både på MobileCare servern och på huvudsystemets server. Det 
finns även loggning inne i själva bassystemet. 

 
Hur kontrolleras loggningsuppgifterna? 

Just nu görs det inte. Vi är fortfarande inne i en testfas. Man skulle kunna gå in och 
kolla redan i dagsläget men i och med att det är en testfas har vi inte infört några 
rutiner för detta än. Om systemet sedan införs i full skala här kommer vi att införa 
loggningsrutiner. 

 
Finns det stöd för olika typer av behörighet? 

Det finns det men detta är upp till verksamheten att verkställa och sköta. Det finns en 
PC-administrationsenhet. Där har man bra kontroll över vilka som har tillgång till vad 
och där kan även ändringar införas på ett enkelt sätt. 

 
Om handdatorn stjäls, vad finns det för säkerhetsfunktioner som hindrar åtkomst till 
personuppgifter? 

Det ska inte finnas någon känslig information på handdatorn. Att spara lösenord i 
Word kan dock vara en säkerhetsrisk så som jag ser det som kan göra att obehöriga 
användare kan ta sig in i systemet. Men när själva handdatorn stjäls är det bara tiden 
emellan det att den stjäls tills vi hinner spärra åtkomsten till nätuppkopplingen som 
faktiskt är en risk. Vid uppstart finns det som på så många andra vanliga telefoner en 
pinkod som måste skrivas in för att få tillgång till nätet. Uppkopplingen går även ner 
efter en viss tids inaktivitet. Det man kan få tillgång till då är de vanliga programmen 
som finns i handdatorn, t. ex. textbehandlingsprogram. Men det går inte i det läget att 
komma åt någon känslig information. 

 
Finns det antivirusprogram infört i Ert system? 

Inte i dagsläget. Vi ser inte virus som något stort problem just nu. Vi har tillgång till 
antivirusprogramvara och kommer förmodligen att införa detta i framtiden. 
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Är IR-porten på handdatorn aktiverad? 

Inte i dagsläget. Användare är ju användare så den kanske kan ha aktiverats, men det 
är ingenting som behövs för funktionen och ska vara avstängd. Det kan tänkas att den 
i framtiden kan användas för att föra över viss information. 
 
Finns det möjlighet till E-post i systemet? Hur hanteras e-post i såna fall? 

Just nu finns det inte tillgång till e-post. Det kommer att införas i framtiden och det är 
även i samband med detta som vi planerat att införa antivirusskyddet eftersom virus 
då känns som en lite mer realistisk risk. 

 
Finns det kryptering inbyggt i systemet? 

Från Mobile Care-servern till handdatorn finns det vanlig SSL kryptering. 
Krypteringen som är mellan kopplingarna i Mobile Care-databasen kommenterar jag 
helst inte. 

 
Om handdatorn går sönder  under arbetet, vad händer då? 

Det vet jag inte riktigt hur det går till, men det viktigaste är väl att man ser till att 
användaren får en ny handdator så snart som möjligt. Det finns ju ingen risk för 
förlorad information i och med att själva handdatorn bara är en tunn klient. 

 
Hur sköts backuperna i Ert system? 

Backuperna sköts av huvudsystemet och sparas på robotbackup. 

 
Sker det någon ytterligare kryptering utöver den som finns i GPRS i Ert system? 

Det är själva SSL-krypteringen som är den kryptering som används. 

 
Har ni brandväggar? Vilken funktion har dessa? 

Mobile Cares server befinner sig på ett halvöppet nät. Det är alltså öppet ut mot 
Internet för inkommande trafik som handdatorerna. Sedan finns det även en 
brandvägg som skyddar själva huvudsystemet, men där kommer ingen trafik alls 
igenom. Mobile Cares server skickar information från systemet men den kan inte ta 
sig in där. Därmed är det inte lönt att försöka ta sig in i huvudsystemet genom Mobile 
Cares server. 
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Intervju med Kommun 3 (Hemvårdens samordnare i Sigtuna) 
 
Vilken är din roll inom kommunens verksamhet? 

Jag samordnare för hemvården här i Sigtuna. 

 
Hur länge har handdatorlösningen varit i drift? 

Det område som har varit aktivt längst har haft systemet i drift i 2,5-3år nu. 

 
Hur upplever du att den nya handdatorlösningen fungerar? 

Det fungerar mycket bra. De olika områdena har ju alla kommit olika långt. Men den 
delen som har kommit längst är fullt funktionell och det fungerar bra. 

 
Vilken sorts information är det personalen har tillgång till genom 
handdatoranvändandet idag? 

De har information om alla vårdtagare, deras anhöriga, nycklar. 

 
Har det givits någon utbildning kring hur användandet av systemet ska gå till? 

Det har jag och J E Interface hållit i. Det blev lite halvdagar utspridda för att utbilda 
personalen på. 

 
Hur hanteras lösenord i handdatorlösningen, hur överförs  och  kontrolleras de? 

Just nu finns det inget skydd för när man överför information till handdatorn.  

 
Vilka rutiner för lösenord har ni inom verksamheten  vad gäller t. ex. utformning av 
användarnamn? 

Lösenorden ska vara förutbestämda av oss. Så det är ingenting som användarna ska 
bestämma själva. Lösenorden är personliga och ska i framtiden bytas med jämna 
mellanrum, men det görs inte just nu. 

 
Hur verifieras handdatorn mot systemet? 

Just nu finns det ingen kontroll när användarna överför data från huvudsystemet till 
handdatorn. 

 
Finns det loggning av användarna? Hur går den till rent praktiskt? 

Det finns möjlighet att gå in och titta på enskilda användare. Detta görs på ett 
administratörskonto som finns på den stationära datorn. Där har jag ett konto och kan 
gå in och titta på vad varje användare har gjort vid en viss tidpunkt. 
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Hur kontrolleras loggningsuppgifterna? 

Loggningsuppgifterna kontrolleras av mig, via administratörskontot.  

 
Finns det stöd för olika typer av behörighet? 

Det finns det. Administratörskontot är en sådan typ av konto, med större möjligheter 
att ändra data. Via det kontot kan jag också ge andra användare större möjligheter.  

 
Om handdatorn stjäls, vad finns det för säkerhetsfunktioner som hindrar åtkomst till 
personuppgifter? 

Just nu har vi inga rutiner för vad som ska hända om det sker. Det har inte hänt än. Vi 
har lagt in ett program som låser handdatorn. Låsningen kan göras manuellt men det 
görs även automatiskt om handdatorn varit inaktiv i en timme. Tidigare hade vi även 
kryptering, men tyvärr orsakade det systemet datakrascher på systemet så den var vi 
tvungna att ta bort.  

 
Finns det antivirusprogram infört i Ert system? 

Nej, inte mer än vanliga antivirusprogram på den stationära datorn. 

 
Är IR-porten på handdatorn aktiverad? 

Vi har inte rutiner för användandet av IR-porten.  

 
Finns det möjlighet till E-post i systemet? Hur hanteras e-post i såna fall? 

Det finns möjlighet till det men används inte i systemet.  

 
Om handdatorn går sönder  under arbetet, vad händer då? 

Då tömmer vi den söndriga handdatorn på information och hämtar ut en ny.  

 
Hur sköts backuperna i Ert system? 

Informationen går till kommunens system.  
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Intervju med leverantörer 

 
Intervju med Leverantör 1 (Försäljningschef på Tieto Enator) 
 
Vilken är din roll inom verksamheten? 

Försäljningschef.  

 
Vilken sorts information är det personalen har tillgång till genom 
handdatoranvändandet idag? 

Kunderna bestämmer själva vilken information som tas med ut till arbetet. Det beror 
på rollen. Handläggare har andra behov än sjuksköterskor. Information vi har i 
systemet är adress, namn, tel nr, kontaktpersoner. Sjuksköterskor kanske vill ha med 
delar av journaler.  

 
Har det givits någon utbildning kring hur användandet av systemet ska gå till? 

Utbildning på hur applikationen fungerar håller vi i. Utbildning på handdatorns 
funktion får organisationen göra själva.  

 
Hur hanteras lösenord i handdatorlösningen, hur överförs  och  kontrolleras de? 

Det går att ha samma lösenord om man vill, men det går även att skapa andra typer av 
användartyper om man vill det. Flera personer kan använda samma dator. Minnet 
skrivs då över. Inloggning när man arbetar ställs in av personalen själv.  

 
Hur verifieras handdatorn mot systemet? 

Man kan hävda att en maskin är sönder. Men handdatorn måste ha tillgång till 
programvara och databas. Kommunen bygger upp rutiner för det där den 
teknikansvarige tar hand om det. Handdatorn får då ett godkännande på nätet. Är det 
inte det gjort på rätt så får man inte tillgång till information.  

 
Finns det loggning av användarna? Hur går den till rent praktiskt? 

Det går även via behörighetssystemet och sparas på servern. 

 
Hur kontrolleras loggningsuppgifterna? 

Loggarna kan sökas igenom. Där har vi konsulter som rekommenderar på vilket sätt 
detta ska hanteras. Det viktigaste är att man följer vad lagstiftningen säger inom dom 
här områdena. 

 
Finns det stöd för olika typer av behörighet? 

Behörighetsnivåer efter användare finns det stöd för. Kunderna kan sedan bygga 
lösningar för alla användare. Varje person får tillgång till just sitt område. Det går att 
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skapa unika behörighetsnivåer. Sedan har vi några konton på respektive 
arbetsområden som har rättigheter att gå in och  förändra de inställningar som finns. 
Det är i regel inte så många som har den rättigheten. 

 
Om handdatorn stjäls, vad finns det för säkerhetsfunktioner som hindrar åtkomst till 
personuppgifter? 

Det är någonting som kunderna får hantera. Datan i handdatorn är ju krypterad och 
det gör det svårt att få åtgång till den. Sen har vi ju även lösenordsskyddet som går in 
efter en viss tid och hindrar åtkomst till uppgifter. 

 
Finns det antivirusprogram infört i Ert system? 

Inte som det ser ut idag. Virus är inte speciellt spridda än, men det är något vi tittar på 
inför framtiden. Så som det ser ut idag så har vi konsulter som kan rekommendera 
olika lösningar beroende på vad kunden vill ha för skydd. 

 
Är IR-porten på handdatorn aktiverad? 

Den går förstås att använda, men det är ingenting vi rekommenderar. I dagsläget har 
den ingen användning i systemet.  

 
Finns det möjlighet till E-post i systemet? Hur hanteras e-post i såna fall? 

Mailsystemen idag är för osäkra. Programvaran ligger direkt på servern. I de lägena 
finns det stora komplikationer med mail vad gäller kryptering. Om krypteringen blir 
bättre kan det bli aktuellt att implementera stöd för mail. 

 
Finns det kryptering inbyggt i systemet? 

Det finns det. Jag vill inte gå in för mycket på vilka algoritmer det gäller, men de 
uppfyller kraven man kan ställa på algoritmerna. I övrigt så går det alltid att ordna 
ännu större säkerhet efter kundens behov. 

 
Om handdatorn går sönder  under arbetet, vad händer då? 

Om handdatorn går sönder så går nysparad information på handdatorn förlorad. Om 
informationen är av stort värde finns det dock företag som kan ta fram informationen 
igen, vilket ofta är möjligt eftersom det inte finns några rörliga element i 
handdatorerna. Det här är något vi kommer märka mer av i framtiden, hur kunden vill 
ha det, om man tycker att det är värt att återhämta förlorad information eller inte i de 
lägena detta problem uppstår.  
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Intervju med Leverantör 2 (Projektledare på Flextronics design samt 
Mobile Cares VD) 

 

Intervju med Mobile Cares VD 

 

Vilken är din uppgift inom verksamheten? 

Jag är VD här på företaget. 

 
Vilken sorts information är det personalen har tillgång till genom 
handdatoranvändandet idag? 

Den tillgängliga informationen väljs ut genom att Mobile Care tillsammans med 
verksamheten bestämmer vilken information som ska finnas tillgänglig för de som 
arbetar. Information som är vanlig att delge är patientens namn, vägbeskrivning till 
patienten, beslutade insatser, närstående och hälsotillstånd. En mobil lösning har valts 
för att personalen har dåligt med tid. Snabba in- och utloggningar krävs. Det är även 
viktigt med aktuella uppgifter. Inloggning sker en gång på morgonen, sedan loggar 
personalen ut igen på kvällen.  

 
Har det givits någon utbildning kring hur användandet av systemet ska gå till? 

Ja, vi var med i början och hjälpte till i utbildningen av användare. Efter ett tag tog 
dock Mobile Care över eftersom huvuddelen av utbildningen gällde programvaran.  

 
Finns det stöd för olika typer av behörighet? 

Det finns tre olika behörighetsnivåer, uppdelade på geografisk placering samt läs- och 
skrivrättigheter. Det finns även möjlighet att införa lösenordsskyddad skärmsläckare 
om man vill ha ökad säkerhet för in och utloggning. Det finns även möjlighet för 
smartcard och PKI. Detta är dock en dyrare lösning som ingen verksamhet valt att 
implementera än. Alla uppgifter kring detta sparas på servern. Kryptering av 
informationen sker genom SSL. Skötseln av servern sköter kommunen självt eftersom 
det ingår i deras verksamhet. Det finns även utbildningar att tillgå för systemet, denna 
är över två halvdagar i relativt små grupper. Helst ska grupperna även ha genomgått 
någon grundläggande datautbildning innan. 

 

Hur säkras informationen i systemet? Finns det möjlighet att göra backup på viktig 
information?  

Backupen får kommunen sköta själva. I och med att informationen som används på 
handdatorerna kommer från kommunens server är det rimligt att tro att det redan finns 
lämpliga lösningar för backup implementerade på kommunens server. 
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Intervjun med Projektledaren på Flextronics design. 

 
Vilken är din roll inom utvecklingen av programvaran? 

Jag har varit övergripande projektledare. 

 
Ni var ansvariga för utvecklandet av programvaran, vad såg ni er huvudsakliga 
uppgift som? 

Att titta på hur systemet ska byggas upp. Att gå igenom alla ”lager” av säkerheten. Är 
det något som brister i den här kedjan så faller alltihop. Det är viktigt att titta på 
worst-case scenarios och sådant, t. ex. 

 

Vilka uppgifter är det som finns tillgängliga i systemet? 

Den tillgängliga informationen väljs ut genom att Mobile Care tillsammans med 
verksamheten bestämmer vilken information som ska finnas tillgänglig för de som 
arbetar. Information som är vanlig att delge är patientens namn, vägbeskrivning till 
patienten, beslutade insatser, närstående och hälsotillstånd. En mobil lösning har valts 
för att personalen har dåligt med tid. Snabba in- och utloggningar krävs. Det är även 
viktigt med aktuella uppgifter.  

 
Hur hanteras lösenord i handdatorlösningen, hur överförs  och  kontrolleras de? 

Lösenordet genereras av systemet så det är ingenting som användarna kan välja 
själva. Det är för att undvika att användarna skaffar det typiska lösenordet, som 
namnen på barnbarn eller husdjur. I servern så är lösenordet krypterat. Så om jag har 
lösenordet ”Nisse” så kodas det om till 12 siffror i själva databasen. På det viset går 
det inte att ta sig in i databasen för att leta upp lösenord då är lösenordet oanvändbart i 
och med att det är krypterat. Vi har även tittat på samma system som bankerna 
använder sig av, nämligen ett pinkodssystem där man använder sig av krypteringskort 
för att sedan få tillgång till informationen som finns på server men det är det ingen 
kund som har efterfrågat än. Ytterligare en säkerhetsaspekt i vårt system är det att vi 
lagt servern i en DMZ-zon, den är sedan kopplad till huvudsystemet på kommunen, 
men det är bara kommunens server som får skicka till DMZ-zonen och ingen trafik 
tillåts åt andra hållet. Därför får man anses vara mycket säker mot attacker från 
webservern in mot själva kommunens system i och med att den trafiken inte kommer 
att fungera. 

 
Hur verifieras handdatorn mot systemet? 

IP-adressen verifieras mot en tabell som finns i anknytning till webservern. Där 
stoppas all trafik från andra IP-nummer än dom som finns på handdatorerna. 

 
Finns det loggning av användarna? Hur går den till rent praktiskt? 

Dels så kollas försök på inloggning till webbservern. Sen kollas även transaktioner, 
skriv och läsningar och såna saker, men det är mest för felkontroll.  
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Hur kontrolleras loggningsuppgifterna? 

Det finns ytterligare en loggningsmöjlighet men den är för statistiskt utnyttjande så att 
personalen kan se hur man kan effektivisera arbetet. Facket ville inte att det skulle gå 
att kontrollera vad enskilda anställda gjorde i systemet.  

 
Finns det stöd för olika typer av behörighet? 

Ja, det har vi. Det sköts på kommunens interna system med en pc som är ansluten till 
huvudsystemet som sedan replikerar ut information till webbservern. 

 
Om handdatorn stjäls, vad finns det för säkerhetsfunktioner som hindrar åtkomst till 
personuppgifter? 

Det är en tunn klient så det finns ingen information på själva handdatorn. Har du inga 
rättigheter att logga in på servern så kommer du heller inte få tillgång till någon 
information. Sen finns det även tillgång till den inbyggda skärmsläckarfunktionen i 
Pocket PC, som efter fem minuter hindrar åtkomst till handdatorn utan att man skriver 
in ett lösenord.  

 
Vad har ni gjort för att förhindra avlyssning i systemet? 

Det säkerhetssystemet vi har är SSL kryptering. Samma system som används av 
svenska banker. Ett väldigt säkert system! 

 
Finns det kryptering inbyggt i systemet? 

SSL-kryptering. 

 
Finns det antivirusprogram infört i Ert system? 

Inte ett som är specifikt för handdatorvirus. Användarna är oftast äldre kvinnor och vi 
beräknar att risken är väldigt liten att den användartypen skulle föra in virus utifrån. 
Förhoppningsvis respekterar användarna det vi sagt om hur handdatorerna ska 
hanteras.  

 
Är IR-porten på handdatorn aktiverad? 

Ja, det är den. Vi har inte infört någonting som hindrar användandet av IR-porten. Vi 
har svårt att se hur utomstående användare skulle kunna föra in någonting utifrån 
genom den.  

 
Finns det möjlighet till E-post i systemet? Hur hanteras e-post i såna fall? 

Vi har byggt en egen e-postklient som krypterar den skickade informationen och som 
för att minska riskerna inte tillåter några bilagor i systemet. Hade vi använt oss av 
Outlook så finns det stora risker att det kunde missbrukas. 
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Om handdatorn går sönder  under arbetet, vad händer då? 

Det är i stort sett bara att köpa en ny och ladda inställningarna från den tidigare 
handdatorn. Sedan är det bara att köra. Det enda som krävs för att systemet ska 
fungera är en webläsare och det har i stort sett alla handdatorer idag.  
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Intervju Leverantör 3 ( VD:n på JE Interface) 
 
Vilken är din roll inom verksamheten? 

Jag är VD här på företaget. 

 
Hur hanteras lösenord i handdatorlösningen, hur överförs  och  kontrolleras de? 

Vi använder oss mycket av standardprogram i vår lösning och för lösenord har vi valt 
ett program som heter Teelpoint. Det är ett program som lösenordsskyddar 
handdatorn och  låser den om användaren misslyckats fyra gånger med att skriva in 
sitt lösenord. I det programmet kan man även bestämma hur länge en handdator får 
vara inaktiv innan lösenordsskyddet går in i igen och låser datorn. Vid 
synkroniseringen mellan handdator och system finns det inget lösenord för skydd av 
den informationsöverföringen.  

 
Vilka rutiner för lösenord har ni inom verksamheten, vad gäller t. ex. utformning av 
användarnamn? 

Det bestämmer kunden.  

 
Har det givits någon utbildning kring hur användandet av systemet ska gå till? 

Vi har utbildat de anställda inom både bokning och handhavande. Det är bra med 
utbildning, men vårt system är något som även nybörjare på datorer kan hantera. 

 
Hur verifieras handdatorn mot systemet? 

Varje handdator i systemet är personlig och i programvaran ingår namn på personen 
som har en viss handdator. Därmed vet man vem som har synkroniserat när. Men det 
går även att anonymisera själva hanterandet i första steget genom att byta ut namnen 
på systemen mot siffror och på det sättet minska misstankarna om att vi skulle vara 
ute efter att ”jaga” folk till att jobba så mycket som möjligt med det här systemet, för 
det är ju inte tanken. Systemet har istället stor användning om man ser till insamling 
av en stor mängd information, där man på ett enkelt sätt kan hantera debitering av 
kunder och sådant utan allt för stor ansträngning. 
 
Finns det loggning av användarna? Hur går den till rent praktiskt? 

Loggning har vi inte i den här delen av systemet. Sannolikt är att kommunen har 
infört detta i sitt system. Tanken är att informationen som finns på det vårt system 
sedan ska föras in i kommunens system på ett smidigt sätt. 

 
Finns det stöd för olika typer av behörighet? 

Kommunen får själv bestämma hur det ska se ut. Det finns möjligheter för olika 
inloggningar. Verksamheten kan bestämma sig för om man vill ha ett grupplösenord 
eller personliga lösenord för alla användare. I Sigtuna just nu används ett 
grupplösenord. Det kan vara smidigt, det är ett mycket turbulent arbetsområde detta 
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om man ser till omsättningen av personalen. Vi rekommenderar dock att 
verksamheten ordnar personliga lösenord.  

 
Vem sköter behörighetskontrollen, uppdaterar och tar bort och lägger till konton, 
osv? 

Den sköts av verksamhetschefen, som har tillgång till allt i systemet. Den personen 
har rätt att gå in och lägga in uppdrag, kan ändra lösenord och lägga till och ta bort 
användare i systemet.  

 
Om handdatorn stjäls, vad finns det för säkerhetsfunktioner som hindrar åtkomst till 
personuppgifter? 

Om den stjäls så är den i praktiken låst. En inloggningsruta dyker upp efter ett tag. En 
person som stjäl en handdator idag är i regel inte ute efter informationen på den utan 
vill istället tömma den på all information för att kunna använda den istället för att stå 
låst vid en inloggningsruta. 

 
Finns det antivirusprogram infört i Ert system? 

Inte i dagsläget. Palm är inte en lika utsatt handdatorversion som t.ex. dom som körs 
på Micorsofts-programvara, men det är ändå något som vi tittar på inför framtiden. 

 
Är IR-porten på handdatorn aktiverad? 

Ja, IR-porten kan användas för att utbyta uppdrag mellan olika personer, eller att 
överföra information via ett modem om man jobbar hemifrån.  

 
Finns det möjlighet till E-post i systemet? Hur hanteras e-post i såna fall? 

Nej, det finns det inte. Dagens handdatorer är ju mycket väl utrustade i den aspekten 
från början, men vi ser helst att det inte används. Det finns inget stöd för det i 
systemet, det görs ju ingen backup på e-post som kommunikationsform. Dessutom är 
det här en personalgrupp som inte använder sig så mycket av e-post. Personalen har 
varken tid eller särskilt stor datorvana och har oftast inget intresse av att använda sig 
av det. Sen är detta främst ett arbetsredskap och ska då även användas som ett sånt. 

 
Finns det kryptering inbyggt i systemet? 

Vi rekommenderar att kunden skaffar det, det är viktigt att det finns med i systemet.  

 
Om handdatorn går sönder  under arbetet, vad händer då? 

Vi har supportavtal på handdatorerna, men ställer även upp och hämtar och lämnar 
gamla respektive nya datorer om något skulle hända med dom. Inom fyra timmar ska 
personalen ha en ny handdator. I systemet har vi även möjligheten att skriva ut 
uppgifter på papper. Så där finns det redundans om man ser till funktionen i 
handdatorn. Går systemet sönder, eller att någon är osäker på hur det fungerar så kan 
man helt enkelt gå in och skriva ut ett papper istället. När personalen sedan får den 
nya datorn så måste den ansvariga på den arbetsenheten finnas med och lägga in 
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programmen i handdatorn på nytt samt se till att rätt namn knyts till handdatorn. 
Sedan är det bara att köra som vanligt igen. Det är generellt sett viktigt att tömma 
handdatorerna på information när nya användare introduceras i systemet för annars 
kan rester från tidigare användare finnas kvar i handdatorn.  


