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Ansvarsförbindelse för samverkansparter till Region Skåne  

 

Ansvar 
� RSVPN är en IT-tjänst för fjärranslutning till IT-resurser på Region Skånes nätverk. Anställda 

hos samverkansparter till Region Skåne som ska använda tjänsten RSVPN ska ta del av och 
följa de regler och anvisningar som beskrivs i detta dokument.  

� Anslutning med RSVPN till datorresurser på RSnet, Region Skånes nätverk, får endast ske av 
behörig användare och får inte göras tillgänglig för andra (inklusive kolleger). Användaren 
ansvarar personligen för alla aktiviteter som sker genom dennes anslutning med RSVPN. 

� Det är förbjudet att försöka få tillgång till nätverksresurser som man ej är behörig till. 
� Om anställning upphör eller uppdrag för Region Skåne förändras så att funktion för 

fjärranslutning inte längre behövs skall användarens behörighet till RSVPN sägas upp. Detta 
sker genom kontakt med uppdragsgivare i Region Skåne. 

 

Identifikation  
Autentisering för samverkansparter sker med eID-kort och certifikat.  

� Elektroniskt id-kort (eID-kort) och dess PIN-kod får inte göras tillgängliga för andra. eID-kortet 
skall alltid vara under uppsikt och aldrig lämnas kvar i datorn. PIN-koden på eID-kort skall 
omedelbart bytas vid misstanke om att koden blivit känd av annan person. 

� Vid förlust eller stöld av eID-kort skall kortet med tillhörande certifikat omedelbart spärras hos 
kortutgivaren! Vid frågor med anledning härav kontakta uppdragsgivaren, eller av denne utsedd 
kontaktperson, i Region Skåne. 

 
Distansarbete och mobilt datorarbete 

� Fjärranslutning till RSnet via RSVPN ska endast ske från dator som användarens arbetsgivare 
tillhandahåller för ändamålet.  

� Användningen av RSVPN skall endast ske i sådan omfattning och på sådant sätt som avtalats 
med Beställaren i Region Skåne.  

� Datorn skall vara konfigurerad enligt anvisningar för RSVPN. Programvaror som Region Skåne 
tillhandahåller skall endast installeras på datorer som ska användas för uppkoppling med 
RSVPN.  

 
Skydd av dator 

� För dator som används till anslutning med RSVPN skall virusskydd, operativsystem och 
program hållas kontinuerligt uppdaterade.  

� Dator som inte är korrekt uppdaterad kan nekas anslutning med RSVPN till RSnet. Användare 
bör därför själv kunna hantera uppdatering av virusskydd.  

� Dator som ansluts direkt utanför samverkansparts egna lokala nätverk skall ha skalskydd av 
typen mjukvarubrandvägg.  

 

Säkerhetsmedvetande 
� Mobil datoranvändning och extern åtkomst över Internet innebär nya hot och risker. Detta 

arbetssätt kräver god kunskap hos användare avseende risker och säkerhetsåtgärder. 
� Fjärruppkoppling från okända datorer, som inte tillhör användarens arbetsgivare och är utanför 

dennes kontroll, t ex på hotell eller hemdator, innebär ökad risk och är inte tillåten.  
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Kvittens till Ansvarsförbindelse 
 
Undertecknad, anställd hos Leverantör, Företag, Avtalspart eller motsvarande, har tagit del av 
regler och anvisningar i Ansvarsförbindelse för samverkansparter till Region Skåne avseende 
användning av tjänsten RSVPN och förbinder mig att följa dessa. Jag är medveten om att brott 
mot dessa regler eller missbruk av datanätet kan medföra avstängning från RSVPN. 

 
(* = obligatorisk information, som underlag för registrering i behörighetskatalog) 

RSVPN-användare  

Personnummer  (eller motsvarande “social security number” för utländsk medborgare)*   

Namn*  

Folkbokföringsadress*  

Leverantör (Företag) *  

Avdelning  

E-postadress  Mobiltelefon  

 
 

__________________________    
/Datum/                                

 
 

________________________________________          _____________________________________ 
/Undertecknas av RSVPN-användare/                                                                                                    /Namnförtydligande/                                                                          

    

 
 
      

Åtagande och kvittens av utsedd representant för Leverantör/Företag. 
      

Undertecknad behörig Representant för Leverantören (chef, kundansvarig eller motsvarande) 
intygar härmed 
att ovan angiven RSVPN-användares personuppgifter, dvs personnummer, namn och 
folkbokföringsadress, har verifierats och är korrekta.  
att ovan angiven RSVPN-användare idag är anställd hos Leverantören 
att omedelbart informera Region Skåne när RSVPN-användarens anställning upphör eller på 
annat sätt förändras som kan påverka behörigheten till tjänsten RSVPN. 
att ovan angiven RSVPN-användare informerats om sitt ansvar och beretts möjlighet att 
inhämta nödvändiga kunskaper för att uppfylla kraven som användare av tjänsten RSVPN.  
 

 
__________________________    
/Datum/                                

 
 

_______________________________________        ______________________________________ 
/Undertecknas av representant för Leverantören/                                                       /Namnförtydligande/                                                                                                     

 

 
 

Denna Kvittens till Ansvarsförbindelse insändes till uppdragsgivaren, eller av denne utsedd 
kontaktperson rörande RSVPN, i Region Skåne.   


