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Beslut gällande anmälan av och information om
inträffad personuppgiftsincident
Detta har inträffat

Ett inbrott har skett och detta är att anse som antagonistiskt. Datorer och andra enheter
har blivit stulna, sammanlagt 14 enheter. Dessutom har journalskåp blivit uppbrutet där
pappersjournaler och märkta medicin med etiketter förvaras. Enheters hårddiskar
krypterade och det krävs två-faktorsinloggning till system som används med datorerna.
Även privata bärbara datorer och mobila enheter har blivit stulna och de registrerade
eller dess representanter är meddelade. Dock finns det inte klarhet om förövarna var ute
efter uppgifter om personer, eller om de enbart ville åt de fysiska enheterna.
Typ av data
Typen av personuppgifter är personnummer, födelsedatum, för- och efternamn,
kontaktinformation. Födelsedatum samt namn är skrivet på medicin samt pappersjournaler
med uppgifter om hälsotillstånd, vilket är en känslig uppgift. Datorer och andra enheter
innehåller bilder på individer. Antalet registrerade som är 55 personer.
Identifierbarhet
Uppgifterna är direkt identifierbara, vilket gör att de som brutit sig in har nu kännedom
och kan direkt identifiera personerna.

Bedömning

Omfattningen av stölden innebär svårigheter som påverkar tillgängligheten och därmed
sannolikt verksamheten, eftersom enheterna används i det dagliga arbetet. Vidare har
sekretessbelagda uppgifter blivit röjda, genom att obehöriga berett sig åtkomst till
pappersjournaler. Även om syftet kan ha varit ekonomiska motiv i värdet av datorer och
de andra enheterna, kan det inte säkerställas att andra uppgifter kan komma att användas
vidare för de registrerade. Vidare kan det inte uteslutas att sekretessbelagda uppgifter om
enskilda personer både inom personalen och patienterna kan varit åtkomliga för
förövarna. Det går heller inte att veta om de privata enheterna var krypterade och det är
oklart vilka uppgifter som fanns där. Sammantaget är personuppgiftsincidenten allvarlig.

Omfattningen av incidenten

Datorer och andra enheter har blivit stulna, sammanlagt 14 enheter,
som innehåller bilder på individer. Antalet registrerade som är 55
personer.
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Polisanmälan är gjord.
De drabbade i enlighet med artikel 34 i Dataskyddsförordningen ska informeras om att det finns
en hög risk för deras fri- och rättigheter.

Beslutsunderlag

Incidentärende 210623-IKK_28-TK48

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anmäla till Datainspektionen på grund av att det anses
sannolikt att incidenten kommer att medföra en risk för de
registrerade. (här behöver ni inte motivera något mer än så)
att informera de registrerade om det inträffade på grund av att
incidenten sannolikt leder till en hög risk för de registrerade.
(här behöver ni inte motivera något mer än så)
Ovanstående beslut är fattade utifrån dialog med kommunens
dataskyddsombud.

Hänvisningar till delegationsordningen
Art 33 och Art 34

Beslutande

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
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