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Rutin för uttag av händelseloggar 

Bakgrund 

Objektägare och Objektledare för Obstetrix har tagit beslut om att uttag av Händelseloggar 

från Obstetrix utförs av:  

• Objektspecialist (OSV)  

• De som inom Beställning och åtkomst tar ut loggar efter begäran från patienter.  

 

OSV bistår verksamhetschefer med uttag av händelseloggar för: 

• Systematisk stickprovskontroll av användare 

• Kontroll vid misstanke om missbruk av behörighet 

• Speciellt sekretesskänslig patient (offentligt känd eller personal) 

 

Ansvarsfördelning samt förvaltningsspecifikt tillvägagångssätt redovisas nedan under rubrik 

ansvarsfördelning. 

Undantag  

Fram till att spärrtjänst tagits i bruk i Obstetrix går det inte att utföra logg vid s.k. forcerad 

spärr. 

Arbetsbeskrivning inom VGR 

Varje månad görs ett slumpmässigt urval, enligt gällande rutin för loggranskning från 

respektive förvaltning som använder Obstetrix. Se nedan under Lokala rutiner loggranskning. 

I de fall då speciella journaler skall loggranskas begärs detta i ett krypterat mejl alternativt tas 

telefonkontakt med OSV. 

Loggarna sparas i en Excel fil som skickas i krypterat mejl till berörd verksamhetschef eller 

person som har delegering att loggranska. 

Efter logguttag och loggranskning skall Excelfilen och mejlet den skickades i raderas. 

Arbetsbeskrivning för privata vårdgivare 

Vårdgivaren meddelar vilka användare som skall loggas via mejl till obstetrix@vgregion.se 

Händelseloggarna skrivs ut på papper och lämnas personligen till berörd chef. 

 

  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/2171bb69-57ae-4985-928f-ef1a53e66d1b/Loggranskning%20Obstetrix.pdf?a=false&guest=true
mailto:obstetrix@vgregion.se


 

 

Lokala rutiner loggranskning 

Sahlgrenska 

Verksamhetschef meddelar vilka personer som har en skriftlig delegering för loggranskning 

och bifogar kopia på den till OSV/Systemförvaltare. 

Loggranskare av händelseloggar granskar loggarna och registrerar detta på 

http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Sakerhet/Informationssakerhet1/Loggranskning/ 

Skaraborgs Sjukhus 

Granskning av loggar vid åtkomst till patientdata 

Loggranskare av händelseloggar granskar loggarna och registrerar detta i 

Granskningsprotokoll  

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Information om att loggranskning har gjorts och av vem dokumenteras i granskningsprotokoll 

enligt gällande rutin vid SÄS. 

NU-sjukvården 

Information om att loggranskning har gjorts och av vem dokumenteras i granskningsprotokoll 

enligt gällande rutin i NU-sjukvården. 

Regionhälsan 

I Regionhälsan loggranskar enhetschefer/utsedd person efter delegering från verksamhetschef.  

Verksamhetschef meddelar objektspecialist om det sker förändring på delegering av 

loggranskare.  

Loggranskare av händelseloggar granskar loggarna och registrerar detta enligt Regionhälsan  

Granskning av loggar vid åtkomst till patientdata inom barnmorskemottagning och 

gynekologi hos Regionhälsan. 

  

 

 

 

http://intra.sahlgrenska.se/upload/SU/Informationss%c3%a4kerhet/Blankett%20-%20delegering%20loggranskning.pdf
http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Sakerhet/Informationssakerhet1/Loggranskning/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/skas9730-1455443510-62/surrogate/Granskning%20av%20loggar%20vid%20%c3%a5tkomst%20till%20patientdata.pdf
https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=5e7ca4c80cb0
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/9408/Granskning%20av%20loggar%20i%20IT-system.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/8052/Granskning%20av%20loggar%20vid%20%c3%a5tkomst%20till%20patientdata.pdf?a=false&guest=true
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs9927-391389789-167/surrogate/Granskning%20av%20loggar%20vid%20%C3%A5tkomst%20till%20patientdata%20BMM%20och%20Gyn%20RH.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs9927-391389789-167/surrogate/Granskning%20av%20loggar%20vid%20%C3%A5tkomst%20till%20patientdata%20BMM%20och%20Gyn%20RH.pdf

