JURIDIK & INFORMATIONSSÄKERHET
INOM HÄLSO & SJUKVÅRD
EN TVÅ DAGARS KURS MED FÖREDRAG OCH PRAKTISKA ÖVNINGAR

”

Lugn, saklig och
pedagogisk.
Bra på
EN TVÅ DAGARS
att förklara och ge
exempel så att man
förstår.

UTBILDNING MED FÖREDRAG OCH PRAKTISKA ÖVNINGAR

/ Sagt om Manólis

”

Jag har fått en bak
grund i informationssäkerhet och en större
förståelse för sammanhanget vad gäller
GDPR och informationssäkerhet.
/ Sagt om Daniel

KURSTILLFÄLLEN
Kursen arrangeras vid tre
tillfällen hösten 2019 på olika
platser i landet.
22 & 23 oktober, Stockholm
21 & 22 november, Göteborg
5&6
december, Sundsvall
Anmälan ska göras på
kurs.easycourse.se
senast två veckor före
kurstillfälle

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH INFORMATIONSSÄKERHET – HUR HÄNGER DE IHOP I DEN DAGLIGA
VÅRDVERKSAMHETEN?
Tycker du att informationssäkerhet och dataskydd är
krångligt? Eller har du en vag eller
generell uppfattning om dessa
två områden, men behöver mer
kunskap? Letar du efter en utbildning som ger en komprimerad
genomgång av informationssäkerhet och dataskydd och hur de
samspelar?

Tillsammans har Manólis och
Daniel 50 års erfarenhet av mötet
mellan juridik och informationssäkerhet. Ta chansen att ta del av
deras erfarenheter, tolkningar och
tips. Ta tillfället i akt och ställ de där
svåra frågorna och få riktiga svar av
experterna.

Då kan denna skräddarsydda
två-dagars utbildning vara något
för dig! En utbildning som bl.a. går
igenom samspelet mellan informationssäkerhet och dataskydd,
vilka författningskrav inom hälsooch sjukvården som ska följas för
att skydda patientuppgifter och
vilka åtgärder som på bästa sätt
skyddar vårdgivarens information.
Ansvariga utbildare är Manólis
Nymark, jurist med inriktning på
dataskyddsjuridik, och Daniel
Seid, informationssäkerhetsspecialist. De har under sina
yrkesliv i huvudsak arbetat inom
hälso- och sjukvården.

Syftet är att du efter utbildningen
ska kunna följa med i diskussioner och beslut om dataskydd och
informationssäkerhet inom en
vårdgivarverksamhet, men även få
insikt i vad du och organisationen
redan behärskar och vad ni behöver
utvecklas inom. Du har också
grundläggande kunskap om de författningsbestämmelser som ställer
krav på skydd av personuppgifter
och informationssäkerhet i hälsooch sjukvården. Vidare har du en
fördjupad kunskap om och förmåga
att arbeta effektivare med informationssäkerhet och dataskydd.

SYFTE

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården på
olika nivåer och vill få en bredare förståelse för informationssäkerhet och
dataskydd samt hur de förhåller sig till juridik och styrningsfrågor. Utbildningen
lämpar sig för dig som har en vag eller generell förståelse för områdena men
behöver få mer kunskap, såsom exempelvis vårdadministratörer, verksamhetschefer, högre chefer, politiker, IT-personal, kravställare, dataskyddsombud,
jurister eller yrkesutövare.

Kursinnehåll
Dag 1
•

Vad är informationssäkerhet?
Tillgänglighet, integritet och konfidentialitet (CIA),
informationsklassning, strukturerat och systematiskt säkerhetsarbete (PDCA)

•

Riskanalys
Metoder för analys av sannolikhet och konsekvens, diskussionsexempel: Bring your own device, policy för egenutrustning

•

IT-säkerhetsarbete
Offensiv IT-säkerhet kontra defensiv IT-säkerhet, IT-säkerhetstekniska säkerhetskontroller, nätverk, autentisering, behörighetsstyrning, kontroll, loggar, stickprov, säkerhetskopiering, kryptering,
incidentrapportering

•

Rättsregler
Med inriktning på skyddet för personuppgifter (personuppgiftsansvarigs resp. personuppgiftsbiträdets ansvar, dataskyddskonsekvensbedömningar; teori och praktik, m.m.

•

Patientdatalagen m.fl.
Författningar med inriktning på skyddet för patientuppgifter

Dag 2
•

Praktiskt säkerhetsarbete
Utifrån standarder administrativ säkerhet: ledningens
engagemang och organisering av informationssäkerhetsarbetet, strategiskt säkerhetsarbete, policy-dokument, styrdokumentation och mallar, taktiskt säkerhetsarbete: vad ska
man tänka på vid rekrytering, operativt säkerhetsarbete,
personuppgiftsskydd vid personalfrågor, övervakning

•

Praktiskt ledningssystem
För dataskydd (ISO 27701 kontra egen utveckling: exempel på
ramverk avgränsat för enbart dataskydd)

•

Ledningssystem Informationssäkerhet (LIS)
För hälso-och sjukvård baserat på 27799

•

Molntjänster
Röjandebegreppet, risker, riskminimering, Cloud Act m.m.

•

Informationssäkerhetskrav
Enligt annan reglering t.ex. NIS-direktivet, lagen om säkerhetsskydd m.m.

Har du frågor, kontakta oss
DANIEL SEID

MANÓLIS NYMARK

danielseid@triagesec.se

info@nymarkconsulting.se

070 - 525 10 00

070 - 776 63 54

Kursinformation
Anmälan
kurs.easycourse.se
Pris
7400 .exkl moms/dag
Avbokning
För avbokningsregler, se
www.nymarkconsulting.se/
Datum, plats och tider
se https://www.triagesec.se/utb/
för aktuell information!
Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar
eller ändringar vad gäller innehåll

Om kursledarna
Manólis Nymark

Daniel Seid

Manólis är jurist med lång er-

Daniel har arbetat med säker-

farenhet av dataskyddsrättsliga

het i 30 år, varav de senaste 20

frågor. Han har tidigare arbetat vid

med kvalificerad informationssäkerhet

bland annat Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket

och IT-säkerhet. Han arbetar som dataskyddsom-

och tidigare Rikspolisstyrelsen med digitalisering

bud och ISO 27001-certifieringsrevisor. Tidigare

och e-förvaltning. Han har också bred erfarenhet

arbetade Daniel som informationssäkerhetschef

av den kommunala sektorn. Manólis driver numera

på trefaldigt säkerhetscertifierade Svenska Spel

egen konsultverksamhet.

och dessförinnan som IT-risk och säkerhets-

Manólis har en internationell certifiering i informa-

ansvarig på Karolinska universitetssjukhuset.

tionssäkerhet (CISSP) och har publicerat ett flertal

Personcertifieringar: Många, men den första

böcker och artiklar om dataskydd och informations-

personen - i världen, på den högsta nivån inom

säkerhet inom vård och omsorg, bl.a. en kommen-

informationssäkerhet ”ISO 27001 Master”

tar till patientdatalagen (Norstedts Juridik Förlag).
Han är vidare GDPR-certifierad.

Triage Sec AB

Varmt välkomna!

