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1 Introduktion 
Detta dokument innehåller krav på en Granskare, vilka är en förutsättning för att denne ska få utföra 
Tillitsgranskningar för Sambi.  

2 Kompetenskrav  
Detta avsnitt beskriver kvalifikationskraven på granskaren avseende kompetens, kunskap, 
yrkeserfarenhet och personliga certifieringar för att genomföra tillitsgranskningar åt Sambi.  

2.1 Kunskap, kompetens och erfarenhet 
Granskaren ska vara kvalificerad för sitt uppdrag och ska uppfylla följande krav. Granskaren ska: 

1. framgångsrikt ha passerat en bakgrundskontroll omfattande belastningsregistret och 
referenser. 

2. ha kunskap om Sambi Tillitsramverk, tillitsdeklarationsmall, 
tillitsdeklarationsrapporteringsmall, Federationsoperatörens instruktioner samt om övriga 
tillämpliga dokument på Sambis webbplats för att genomföra tillitsgranskningar. 

3. ha tillräckliga kunskaper om relevanta regulatoriska krav och erfarenheter för att göra 
bedömningar av informationssäkerhet inom vård, hälsa och omsorgssektorn. 

4. ha tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet och erfarenheter för att göra 
bedömningar av identifierings-, autentiserings- och behörighetssystem samt intygshantering. 

5. ha minst fyra (4) års heltids arbetserfarenhet inom informationsteknologi, varav minst två år 
omfattar informationssäkerhet. 

6. ha minst ett års erfarenhet från vart och en av följande discipliner:  

(a) Ledningssystem för informationssäkerhet omfattande införande, revision eller mätning. 
(b) Riskhantering av Informations- och IT-säkerhet  
(c) IT-säkerhetsgranskning, gärna baserad på principerna för revision i ISO 27007. 

7. ha minst en av följande erkända professionella branschcertifieringar: 

(a) Certified ISO 27001, Lead Auditor or Internal Auditor 
(b) Certified Information Systems Auditor (CISA) 
(c) Giac Systems and Network Auditor (GSNA) 
(d) International Register of Certificated Auditors (IRCA) 
(e) Information Security Management System (ISMS) Auditor  
(f) Qualified Security Assessors (QSA) 
(g) Certified Internal Auditor (CIA) 
(h) Certified Information System Security Professional (CISSP) 
(i) Certified Information Security Manager (CISM) 
(j) Certified in Risc and Information Systems Control (CRISC)  
(k) eller motsvarande certifiering 

Federationsoperatören kan medge undantag på kravuppfyllnad för enskilda granskare. Vid 
sådant undantag ska granskaren ha en förbättringsplan vars mål är kravuppfyllnad. 
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3 Ansvar 

3.1 Kontaktuppgifter  

Granskaren ska tillhandahålla sina aktuella kontaktuppgifter till Federationsoperatören 
omfattande: 

• Namn 
• Bolag 
• Befattning 
• Adress 
• Mobilnummer 
• E-postadress 

 

3.2 Genomförande 

Granskaren ska hålla sig uppdaterad avseende förändringar i Sambi Tillitsramverk med tillhörande 
föreskrifter och instruktioner. 

Under en Tillitsgranskning ska Granskaren: 

1. utföra granskningar enligt de granskningsinstruktioner som vid var tid finns publicerade på 
Sambis webbplats: https://www.sambi.se/tillit/, däribland  

o en beskrivning av tillitsgranskningsprocessen och tidsramar för granskningen 
o mallen ”Granskningsinstruktion och checklista för Tillitsdeklaration” 

2. producera och leverera en granskningsrapport enligt den rapportmall som tillhandahålls av 
federationsoperatören och med en ifylld checklista enligt mallen ”Granskningsinstruktion och 
checklista för Tillitsdeklaration”. 

3.3 Intressekonflikt 

Granskaren ska 

1. vara oberoende mot den organisation som tillitsgranskas, 

2. följa god affärs- och yrkesetik,  

3. utföra sitt uppdrag för Sambi objektivt, 

4. säkerställa att granskningar genomförs utan att jävsituation uppstår mot den Sökandes 
organisation, 

5. snarast meddela Federationsoperatören vid fall av möjlig intressekonflikt, exempelvis att 
Granskaren har utfört rådgivning, riskanalys, implementation, dokumentation eller 
verifieringstjänster åt samma organisation som granskas. 

Granskaren får inte  
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1. acceptera gåvor eller tjänster från Sökanden,  

2. förespegla sökande att användande av hens tjänster medför förenkling av 
tillitsgranskningen, jämfört tjänster utförda av andra. 

 

3.4 Informationshantering och sekretess 

Tillitsgranskningen innebär att Granskaren får del av information om Sökanden eller Medlemmen 
som är konfidentiell och i vissa fall också sekretessbelagd enligt lag.  

Granskaren ska förbinda sig att inte för utomstående röja konfidentiell eller sekretessbelagd 
information som erhållits i samband med Tillitsgranskningens alla steg och inte heller nyttja sådan 
information annat än i samband med Tillitsgranskningen. Detta gäller även efter Tillitsgranskningens 
slutförande.  

De krav och anvisningar som Federationsoperatören har på Granskaren för att ta emot, lagra samt 
radera underlag gällande en Tillitsgranskning omfattar nedanstående områden. 

3.4.1 Sekretessförbindelse och Ramavtal 
Granskaren för Tillitsgranskningar i Sambi är bunden av en sekretessklausul specificerad i Ramavtalet, 
”Konsulttjänster för Tillitsgranskning inom Sambi”, och en separat sekretessförbindelse som ingås 
med varje Granskare. 

3.4.2 Skydd mot skadlig kod 
Granskaren ska ha vidtagit grundläggande försiktighetsåtgärder för skydd mot skadlig kod i sin miljö. 

3.4.3 Nerladdning av dokument 
All elektronisk överföring av information ska vara krypterad och alla dokument aktuella för en 
Tillitsgranskning mottas av Granskaren via Sambis system för dokumenttransport. Där finns 
underlaget endast tillgängligt för den valda Granskaren att hämta under en begränsad tid innan det 
raderas. Allt underlag ska hanteras som konfidentiellt. 

3.4.4 Lagring av dokument 
All dokumentation ska förvaras på en separat krypterad partition på datorn som endast 
tillgängliggörs vid utförande av tillitsgranskningsarbete. När partitionen inte behövs ska den 
avmonteras. Partitionens krypteringsnyckel ska skyddas genom användning av ett starkt lösenord 
som måste anges varje gång den ska tillgängliggöras.  

Informationen får lagras på flyttbart medium under förutsättning att  

• det flyttbara mediet är märkt på ett sådant sätt att det inte kan förväxlas, 
• informationen som lagras på mediet krypteras i dess helhet på motsvarande sätt som vid 

hårddiskkryptering, 
• nyckelmaterialet för krypteringen hålls skilt från mediet och i övrigt skyddas på samma sätt 

som vid hårddiskkryptering. 
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Förlust av lagringsmedia, fast installerad och flyttbar, ska vid upptäckt utan dröjsmål anmälas till 
Tillitsadministratören. 

De metoder som används vid kryptering av lagringsmedia ska vara tillförlitliga, kända och vedertagna. 
Exempel på sådana vedertagna och tillförlitliga krypteringsmetoder avses innefatta de inbyggda 
krypteringsmetoderna i MacOS X (FileVault), Windows (Bitlocker) och Linux (LUKS). 

3.4.5 Lösenord 
Ett lösenord ska utformas så att de inte på ett enkelt sätt kan gissas, inte ens på maskinell väg.  

Det är inte tillåtet att återanvända samma lösenord i andra system utanför IIS Tillitsgranskning. I det 
fall det finns misstanke om att ett lösenord har blivit röjt (kommit i orätta händer) måste det 
omedelbart bytas. 

3.4.6 Hantering under Tillitsgranskningsperioden 
Under Tillitsgranskningsperioden ska den del av Granskarens miljö som används för att lagra 
information om Tillitsgranskningen vara krypterad och undantagen från alla typer av backuprutiner 
och automatisk säkerhetskopiering. Dokumenten i elektronisk form ska på så sätt aldrig kopieras 
utanför eller lämna den krypterade disken. 

Granskningar får endast utföras i skyddade (icke-offentliga) miljöer, och konversationer och annan 
kommunikation ska ske på ett säkert sätt. 

Endast i undantagsfall bör något underlag tillhörande en Tillitsgransknings skrivas ut på papper. 
Underlaget får aldrig exponeras för någon annan än Granskaren och måste förstöras (tuggas eller 
brännas) efter användning.  

3.4.7 Överföring av dokument 
All elektronisk överföring av informationen ska vara krypterad och all dokumentation som skickas 
mellan Granskare och Tillitsadministratören för en pågående Tillitsgranskning sker genom Sambis 
system för dokumenttransport, som är avsedd för detta ändamål. Där finns underlaget endast 
tillgängligt under en begränsad tid innan det raderas.  

Informationen får inte faxas och vid försändning med traditionell post ska typen rekommenderat 
brev användas.  

Granskaren ska meddela Tillitsadministratören på tillit@sambi.se när de avser skicka över sin 
rekommendation till beslut senast 1 arbetsdag i förväg  

3.4.8 Radering efter genomförd granskning eller byte av lagringsmedia 
Raderingsprogram ska finnas installerat hos Granskaren och användas för all dokumentation som hör 
till Tillitsgranskningen efter att en Tillitsgranskning är avslutad.  

Raderingsprogram ska uppfylla någon av följande normer: 

• United States Department of Defense 5220.22-M National Industrial Security Standard 
• Germany BSI Verschlusssachen-IT-Richtlinien (VSITR (de)) 
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• Bruce Schneier’s Algorithm 
• Peter Gutmann’s Algorithm 
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