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Sekretesskrav i samband med access till
Region Norrbottens IT-miljö
Arbetet med Region Norrbottens IT System kan innebära att personen nedan kan komma i
kontakt med material och uppgifter som inte får komma till obehörigas kännedom.
Det gäller:
 Register, indata, utdata och andra uppgifter av olika slag avseende patienter som betjänas av
regionen. Felaktig spridning av sådan information strider mot sekretesslagen och om uppgifterna innefattar journalinformation även mot journallagen.
 Personuppgifter även om dessa inte avser patient.
 System, program, arbetsmaterial mm som är Region Norrbottens egendom eller som Region
Norrbotten tagit ansvar för. Felaktig spridning av sådan information kan vålla Region
Norrbotten ekonomisk skada.
 Uppgifter om Region Norrbottens säkerhetssystem och sårbarhet. Det är angeläget
att sådan information inte sprids för att kunna förebygga och beivra brott.
Med kännedom om Region Norrbottens sekretesskrav förbinder sig personen nedan att:
 Inte sprida information som på något sätt kan leda till skada för Region Norrbotten, dess
patienter, personal eller andra av Region Norrbottens intressenter.
 Endast använda erhållen information till de ändamål som överenskommit med den som är
informationsägare.
 Endast då det är nödvändigt för arbetsuppgifterna delge person erforderlig information.
 Aldrig kopiera Region Norrbottens utvecklade system, program,
systemprogramvara, utredningsresultat, eller annat material för annat ändamål
än att fullgöra avtalade arbetsuppgifter.
 Inte efterforska sekretesskänsliga uppgifter som personen nedan inte behöver för sitt arbete
vid Region Norrbotten.
 Tillse att ingen obehörig och eller inte anställd hos det ansökande företaget
ges tillträde till den access som etablerats med Region Norrbotten.
 Behörigheten som tilldelats personen nedan är personlig och får ej nyttjas av någon annan
person.
 Inte nyttja denna behörighet för att på något sätt nå andra resurser inom Region Norrbotten än den/de som ingår i det ansökande företagets service/support ansvar.

Tillståndets giltighetstid för access NLLnet:
 Detta tillstånd är tidsbegränsad och ska omprövas av kontaktperson på Länsteknik, då
tidsbegränsningen löper ut.
 Kontaktperson på Länsteknik kan förlänga avtalet utan att nya underskrifter från båda
parter behövs. Om behov finns sker omförhandling 3 månader innan avtalets utgång.
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Sökande anger följande:
Sökande företag
Organisationsnummer
Personnummer för extern användare
Passnummer & utgångsdatum
i det fall svenskt personnummer saknas
E-post för extern användare
Mobilnummer för extern användare dit SMS-verifieringen ska sändas1

Länsteknik anger följande:
Kontaktperson
Mobiltelefon till kontaktperson
E-post till kontaktperson
Behörighet för extern användare till
befintlig maskin, grupp, server, annat
Skapa ny behörighet till maskin, grupp,
server, annat

Företag

Företag

Ort och datum

Ort och datum

Chef Externt företag

Extern användare

Region Norrbotten
Luleå den
Systemägare

Region Norrbotten
Luleå den
Kontaktperson Länsteknik

Dokumentet fylls i, skannas och skickas som e-post till kontaktperson på Länsteknik (se ovan)
samt postas till nedan angiven adress.
Division Länsteknik
Region Norrbotten
Att: <Byt ut mot Kontaktperson>
Midgårdsvägen 11 A
973 34 Luleå

1

Utanför normal arbetstid och i det fall rutinen med mobilen placerad i TA (070-6978380) ej ska användas.

