Ansökan om tillgång till nätverk och datorer
Application for access to networks and computers

Namn / Name

Personnummer / Personal number

Telefon / Phone number

E-mail

Behörighet önskas till följande kårorgan/kårföreningar:
Access to the following societies:

Jag ansöker härmed om tillgång till Medicinska Föreningens datorer och nätverk med
tillhörande resurser. Genom min underskrift av denna ansökan bekräftar jag/
I apply for access to the computers and networks at Medicinska Föreningen and confirm by
signing this form that I have read the information attached to this application:


Att jag har tagit del av reglerna för datorerna, nätverket och tillhörande utrustning/I have read the
rules for using the network and the computers.



Att jag har tagit del av Medicinska Föreningens IT-Policy/I have read the IT-Policy.



Att jag kommer följa de regler som gäller för datorerna, nätverket och tillhörande utrustning/I will
follow the rules for using the computers, network and equipment.

___________________________
Ort, datum/Place, date

__________________________________
Underskrift/Signature
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Åtta saker att tänka på!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem.
Lås eller logga ut ifrån din arbetsstation när du går därifrån.
Undvik att skicka känslig information via e-post. Om så sker ska den krypteras.
Alltid lägga dokument och andra filer som du arbetar med på därför avsedda nätverksenheter för det
kårorgan eller den kårförening som de berör.
Ladda inte ner filer och öppna inte bilagor i mail om du är osäker på vad de innehåller eller vem
avsändaren är.
Att du aldrig är anonym på nätet. Det går alltid att spåra vad du har gjort på nätet tillbaka till din
användaridentitet.
Tänk på i vilken miljö du befinner dig i när du hanterar och talar om känslig information.
Se till att din information är säkerhetskopierad oavsett om den är lagrad på stationär dator eller
bärbar IT-media.

Datornämndens/administratörens anteckningar
Användarnamn:
Upplagt av:
Datum:
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Ansökan om tillgång till nätverk och datorer
Medicinska Föreningens nätverk och datorer är avsedda för kårarbete. Således är nätverket ej öppet att
användas av vem som helst och tillgången till nätverk och datorer är därför begränsad.
Rätt att använda Medicinska Föreningens nätverk med tillhörande datorer och kringutrustning har du som är
aktiv inom ett kårorgan, på en förtroendepost eller i en kårförening.
Ett användarkonto i Medicinska Föreningens nätverk är personligt. Det är således ej tillåtet att dela med sig av
användaruppgifter till någon annan. Du är personligt ansvarig för de aktiviteter som utförs via den
användaridentitet som du är inloggad med. Du måste omedelbart rapportera till Datornämnden om du
misstänker att någon obehörig känner till lösenordet till ditt användarkonto.
Användarkontot har en giltighetstid på den tid som det aktuella uppdraget inom MF avser. Efter den tidens
slut låses kontot. Om uppdraget förlängs eller användaren får ett nytt uppdrag måste användaren bekräfta att
hen fortfarande är aktiv inom föreningen och inom vilka kårorgan innan användarkontot låses upp.
Det är förbjudet att på egen hand installera utrustning i nätverket eller programvara på datorerna utan
tillstånd från Datornämnden. Kontakta Datornämnden om du behöver använda någon särskild
datorutrustning eller programvara som inte redan finns tillgänglig på MF.
Dokument och annan information ska i första hand lagras på därför avsedda nätverksenheter, vilka
säkerhetskopieras regelbundet. Information på lokal hårddisk eller bärbar media ska alltid säkerhetskopieras,
helst till nätverksenheterna på servern.
Genom tillgång till MF:s datorer och nätverk får du också tillgång till MF:s skrivare och kopiatorer. Dessa är i
första hand avsedda att användas för ditt arbete inom MF. Om du vill skriva ut eller kopiera något som inte rör
ditt arbete för MF måste du betala för det. För detta finns en särskild prislista, fastställd av
Förvaltningsutskottet, som finns anslagen vid kopieringsmaskinen.
MF får sin internettillgång genom Karolinska Institutet. Därmed gäller ”Anvisningar för datoranvändning vid
Karolinska Institutet” (dnr 5581/2008-030) och ”Regler och riktlinjer för IT-säkerhet vid Karolinska
Institutet” (dnr 5581/2008-030) även för MF:s datorer och nätverk och för dig som använder MF:s datorer och
nätverk. Karolinska Institutet loggar all internetanvändning och övervakar trafiken. Loggranskning genomförs
regelbundet.
Datornämnden beslutar om en kåraktiv person har rätt till Medicinska Föreningens nätverk och datorer. Detta
beslut baserar sig på underlag som rapporteras in från varje kårorgan till datornämnden. Om ej underlag
inkommit från något kårorgan ges ej behörigheter ut för aktuella organets styrelse.
Brott mot gällande regler kan medföra förlust av åtkomsträttighet till datorerna och nätverket. Detta sker
genom beslut av Datornämnden eller, vid brådskande fall, av datordirektören. Allvarligare fall av missbruk
eller andra liknande regelbrott anmäls dessutom till Disciplinnämnden. Misstankar om brottslig verksamhet
polisanmäls.
Beslut i Datornämnden kan överklagas till Förvaltningsutskottet.
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IT-policy
Fastställd 2013-05-21.
Medicinska Föreningen ställer ett antal datorer och andra IT-relaterade resurser till kåraktiva och personalens
förfogande. Karolinska Institutet ställer en internetuppkoppling till förfogande för Medicinska Föreningen.
Dessa resurser och verktyg är till för att kunna fullfölja uppdrag inom Medicinska Föreningen. Annat nyttjande
är endast tillåtet då ordinarie verksamhet inte störs. Först och främst gäller svensk lagstiftning, sedan
Karolinska Institutets policys kring IT-användande. Därefter tar denna policy vid.
Användare ska vara medveten om att KI övervakar all trafik som sker i nätverket.
MF vill uppmärksamma att all data som lagras på MF:s egna IT-resurser samt att all trafik som går genom
MF:s IT-resurser kan övervakas. MF för ingen kontinuerlig övervakning, men vid misstanke om brott har MF
rätt att undersöka saken vidare.
Rätt till att använda MF:s IT-resurser får den som har ansökt om och erhållit inloggningsuppgifter till
datornätverket från datornämnden samt läst och förstått denna IT-policy.
Inloggningsuppgifter till användarkonto skall hållas personligt. Du är personligen ansvarig för det som händer
på eller via ditt inloggningskonto.
Det är inte tillåtet att använda skrivare och kopiatorer för annat än kårverksamhet.
Brott mot dessa regler kan leda till avstängning från Medicinska Föreningens datorer och nätverk efter beslut
av datornämnden. Datornämndens beslut kan överklagas till Förvaltningsutskottet. Brott mot svensk
lagstiftning kan även leda till straffansvar.
Tänk över det etiska nyttjandet av MF:s IT-resurser en extra gång innan användning.
Slutligen vill MF uppmuntra användandet av de IT-resurser som finns tillgängliga till för att ha roligt, sprida
glädje och öka sin personliga och professionella utveckling inom MF.

Medicinska Föreningen i Stockholm
Box 250, 171 77 Stockholm
Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna
Tel: 08 – 524 830 79
www.medicinskaforeningen.se

4/4

