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1. Beskrivning 

Detta dokument innehåller en uppföljning av de åtgärder som planerades i handlingsplanen för 

informationssäkerhet för 2019. Dokumentet innehåller även en handlingsplan för 

informationssäkerhet för 2020. 

2. Bakgrund 

Enligt Umeå universitets informationssäkerhetspolicy (Dnr FS 1.1.1-998-17) ska universitetets 

informationssäkerhetsgrupp årligen upprätta en handlingsplan för informationssäkerhet och i 

samband med detta göra en uppföljning av vidtagna åtgärder under föregående år. Planen 

fastställs av rektor. 

 

För handlingsplan 2020 har risk- och sårbarhetsanalys (Dnr FS 1.1.2-998-17) med giltighetstid 

2015-2018 fortsatt utgjort grund då flera risker kvarstår, samt att fokus varit stort på att etablera 

samsyn på- och samordning i organisationen av universitets övergripande systematiska och 

riskbaserade informationssäkerhetsarbete. Under 2019 gjordes därför ingen revidering av, eller ny 

risk- och sårbarhetsanalys. Ny risk och sårbarhetsanalys genomförs under hösten 2020.   

 

På grund av dokumentets innehåll och natur har arbetsmiljö-, student-, samverkans-, 

internationaliserings-, tillgänglighets- och hållbarhetsperspektivet inte integrerats. 

Styrdokumentet bedöms inte få några konsekvenser för jämställdheten vid Umeå universitet. 

3. Uppföljning av vidtagna åtgärder för 
informationssäkerhet 2019 

Nedanstående risker och åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalysen (Dnr FS 1.1.2-998-17) 

bedömde informationssäkerhetsgruppen vara fortsatt prioriterade för 2019 och utgjorde därmed 

plan för informationssäkerhet 2019 (Dnr FS 1.1-296-19). Listan har kompletterats med en 

uppföljning av vilka aktiviteter som genomförts.  

 

Förkortningar 

ULK = Universitetsledningens kansli 

FOS = Forskningsstöd och samverkan 

IT = IT-enheten (Verksamhetsområde IT) 

LOK = Lokalförsörjningsenheten 

KOMM = Kommunikationsenheten 

SC = Studentcentrum 

UB = Universitetsbiblioteket 
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Process Risk Åtgärder Uppföljning 
aktiviteter 

Ansv 

1.1 Utforma 
regelverk och 
styrdokument 

Att 
universitetets 
gemensamma 
regel- och 
styrdokument 
inte revideras, 
uppdateras 
och görs 
kända för 
organisationen 

Att det finns en 
organisation, 
struktur och rutiner 
med ansvariga 
enheter och 
tjänstemän för 
regelverket. Att det 
finns en 
organisation, 
struktur och rutiner 
för att göra regel- 
och styrdokument 
kända. 

Ett pilotprojekt har 
genomförts mellan 
april-nov 2019. Ett 
ledningssystem för 
informationssäkerhet 
(LIS) har definierats 
med tillhörande 
prioriteringar i form av: 
ledning & styrning, 
säkerhetsprocesser, 
utbildningsinsatser och 
utvärderingskriterier.  
 

ULK 

Framtagandet av LIS 
har samordnats med 
ITS säkerhetsarbete, 
fysisk säkerhet (LOK) 
och projekt 
dataskyddsförordningen 
(ULK). 

2.3.5 Hantera 
säkerhet 

Nödvändig 
information 
inom 
krishantering 
kan ej 
distribueras 

Rutiner och 
checklistor för att nå 
personal finns. 
Informationskanaler 
till studenter 
behöver förbättras 

Genomförd. 
 
Utredning Webbaserad 
information till 
studenter (anställda)    

LOK/ 
IT/KOMM/ 
SC 

2.5 
Administrera 
data och tele 

Att det sker 
allvarliga 
intrång i IT-
miljön 

Hantering av IT-
incidenter 
 
 
 

Revidera regler och 
riktlinjer kring IT-
säkerhet, inklusive 
Regler för användning 
av Umeå universitets it-

IT/ULK/KOMM 

 resurser – är under 
 
Information i 
nätverk 

hantering i LIS-
projektet. 
 

 Anställda informeras 
 om regler och riktlinjer.  
  
Tekniska system 
som stoppar 
intrånget 

 
System för att upptäcka 
intrång är 
implementerad. 
Ytterligare säkerhets-
åtgärder bör 
implementeras. 

2.7 Hantera Att Säkerställa att Fortsätta införandet av ULK 
juridik universitetet 

och 
allmänheten 
inte har 
tillgång till 
handlingar 
och uppgifter 

allmänna 
handlingar hanteras 
på ett korrekt sätt 
på institutions-
/enhetsnivå, samt 
utbilda och 
informera berörda 

systemstöd för 
arkivredovisning på 
institutionsnivå.  Från 
och med 2020 är denna 
uppgift 
anslagsfinansierad och 
utförs inom ramen för 



Plan 
Rektor 
Dnr: FS 1.2-458-20 

 

2020-03-01 
Sid 5 (7) 

 

 

ordinarie 
arkivariearbete. Detta 
skapar ökade 
förutsättningar för att 
erforderlig kompetens 
ska finnas att tillgå för 
att utföra arbetet. 
(minskad risk och kan 
utgå ur handlingsplan 
för 2020) 

2.7 Hantera 
juridik 

Att vi inte 
uppfyller 
kraven enligt 
den nya 
dataskydds-
förordningen 

Fortsatt 
implementering av 
de åtgärder som 
behöver vidtas för 
att vi ska uppfylla 
förordningen 

Arbetet har under 2019 
kunnat utföras med 
utökade 
personalresurser vilket 
givit märkbara framsteg 
i arbetet. Arbete 
kvarstår dock varför 
fortsatt satsning av 
resurser på detta 
område är en 
nödvändighet. 

ULK 

5.3 
Tillgängliggöra 
forsknings-
resultat 

Att 
forsknings-
material vare 
sig kan hållas 
tillgängligt 
eller återsökas 
 

Tillhandahålla en 
säker och 
systematiserad 
lagring av 
forskningsmaterial 
såväl under 
projektets löptid 
som efter avslutat 
projekt 
 

ULK har påbörjat ett 
projekt för att införa ett 
e-arkiv vid 
Universitetet. Projektet 
väntas pågå under fem 
år, och ska initialt 
fokusera på att arkivera 
administrativa system. I 
en andra fas av 
projektet ska dock även 
forskningsmaterial 
omfattas. 
 

ULK 

 

 

4. Handlingsplan för informationssäkerhet 
2020 

Följande risker och åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalysen bedömer 

informationssäkerhetsgruppen vara prioriterade för 2020 och utgör därmed handlingsplanen för 

informationssäkerhet 2020: 

 

 

Process Risk Åtgärder Aktiviteter Ansv 

1.1 Utforma Att universitetets Starta ett universitets- Ta fram ULK 

regelverk och gemensamma regel- gemensamt projekt för projektplan som  

styrdokument och styrdokument inte införande av tydliggör 

revideras, uppdateras systematiskt och organisationens 

och görs kända för riskbaserat ansvar för 

organisationen   informations- myndighetens 

 säkerhetsarbete med 



Plan 
Rektor 
Dnr: FS 1.2-458-20 

 

2020-03-01 
Sid 6 (7) 

 

 stöd av framtaget 

ledningssystem för 

informationssäkerhet 

(LIS) 

 

 

informations-

säkerhetsarbete.   

 

 

Projektet 

samordnas med 

ITS 

säkerhetsarbete, 

Fysisk säkerhet 

och arbetet med 

dataskydds-

förordningen.  

 

 

2.5 

Administrera 

data och tele 

Att det sker allvarliga 

intrång i IT-miljön 

Förstärkt autentisering. 

 

 

Hela Umeå universitets 

nätverk har behov av 

kompletterande 

nätsegmentering med 

brandväggar som kan 

upptäcka och förhindra 

ett intrång. 

 

 

Utbildning i IT-

säkerhet och hantering 

av information. 

 

 

Kvalitetsutveckling av 

införda 

säkerhetsåtgärder 

 

 

Multifaktors-

autentisering 

 

Implementation 

av Umeå 

universitets 

nätsegment inom 

Region 

Västerbotten, där 

det finns särskild 

skyddsvärd 

information 

 

Gör 

utbildningsplan 

och genomför 

utbildningar. 

 

Utöka införande 

av verktyg för 

sårbarhets-

scanning. 

 

IT 

 

2.7 Hantera 

juridik 

Att vi inte uppfyller 

kraven enligt den nya 

dataskydds-

förordningen 

Fortsatt 

implementering av de 

åtgärder som behöver 

vidtas för att vi ska 

uppfylla förordningen 

Under 2020 bör 

fokus läggas på 

hantering av 

personuppgifter 

inom forskning 

samt studenters 

hantering av 

personuppgifter i 

studentarbeten 

ULK 

5.3 

Tillgänglig-

Att forskningsmaterial 

vare sig kan hållas 

Tillhandahålla en säker 

och systematiserad 

Arbete inom 

ramen för 

FOS/ 

ULK/ 

UB 

IT  
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göra 

forsknings-

resultat 

tillgängligt eller 

återsökas 

lagring av 

forskningsmaterial 

såväl under projektets 

löptid som efter avslutat 

projekt 

hantering av 

forskningsdata vid 

Umeå universitet 

 

Förstudie med 

resultat i form av 

projektplan 2020-

2024 för 

införande av e-

arkiv vid Umeå 

universitet 

 




