SÄRSKILT UTTALANDE
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna

2014-05-20
LS 1402-0159

Ärende nr: 20

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 7/2003,
Ett samlat grepp om IT-verksamheten
Miljöpartiet de gröna håller med revisorerna om att det fortfarande är otydligt
hur landstinget samordnar och styr IT-frågorna som helhet. Vi är därför
positiva till att ytterligare samordning av IT-verksamheten i landstinget nu är
planerad. Vi anser dock att samordningen borde ha kunnat genomföras
tidigare och inte behövts föregås av en pinsam skandal om just landstingets
bristande IT-säkerhet.
SLL är Sveriges största landsting. Vi borde ha tillräckliga resurser för att
kunna gå före och visa att det är möjligt att skapa ett fungerande och
sammanhållet IT-system. Ett system som blir ett verkligt stöd för våra
verksamheter. Idag är förtroendet för många IT-system i botten. Vid vår
kontakt med personalen i landstingets verksamheter lyfts nämligen
omständliga IT-system om och om igen fram som ett problem. Det är också
viktigt att de resurser som satsas på utveckling av IT-system inte bara stannar
som kunskap hos IT-teknikerna. Det behöver ske en informationsöverföring
mellan de som utvecklar systemen, verksamheterna och användarna. De två
senare behöver också vara delaktiga i utformning av nya system och ny teknik.
Det finns stora säkerhetsbrister i vårt journalsystem men också otillräckliga
rutiner i vår IT-infrastruktur. Att en brandvägg kunde ligga oskyddad i flera
månader innan det upptäcktes och åtgärdades är som sagt en skandal.
Miljöpartiet vill att de som sökt vård i Stockholms läns landsting ska kunna
känna sig säkra på att deras uppgifter är i tryggt förvar hos oss. Därför krävs
flera förbättringar och vi välkomnar det liggande förslaget. Vi tror att en ökad
säkerhet kräver ett mer gemensamt arbetssätt mellan IT-tekniker och
verksamheterna. Det behövs ett ledarskap som vågar genomföra nödvändiga
förändringar nu. Slutligen krävs det ett ständigt förbättringsarbete, där vi
själva kontinuerligt söker igenom våra system i jakt på säkerhetsbrister.

Sidan 2 av 2

