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Installation 

Innan en verksamhet kan börja registrera uppgifter i SU-Pilot måste pro- 
grammet SUreg installeras av en IT-kunnig person på förvaltningen. Den här 
anvisningen riktar sig till denna person. 

Krav på IT-system 
SUreg är en .NET-applikation, en så kallad WinForm-applikation, som kan 
köras under .NET Framework 4 eller senare version. Applikationen utgörs av 
en exe-fil och ett antal andra filer. Applikationen ska läggas upp på en delad 
enhet i ett nätverk (networks share), där användarna kan komma åt applika- 
tionen. På de datorer från vilka man använder applikationen ställs krav 
på .NET Framework 4 eller senare version. 

Säkerhet 
För att de uppgifter som registreras i SUreg ska vara säkert förvarade krypte- 
ras uppgifterna. För att skapa ytterligare trygghet för användare och brukare 
har Socialstyrelsen låtit göra en extern granskning av skyddet mot säkerhets- 
intrång i SUreg. Granskningen visade att programmet uppfyller högt ställda 
säkerhetskrav, förutsatt att verksamheten uppfyller sådana aspekter på säker- 
het som de själva ansvarar för. Det gäller exempelvis behörighet till mappar- 
na där filerna finns, inloggningsuppgifter till Windows och tillträde till loka- 
ler. I nuvarande lösning har inga sårbarheter som kan ge obehöriga använda- 
re åtkomst till information i systemet påträffats. 

Hämta SUreg 
Den som ska installera SUreg lägger in adressen 
http://www.susol.se/files/sureg_1_3_2_6/server/su_pilot/SUreg.zip 
i adressfältet i en webbläsare. Välj ”Spara fil” i dialogen som visas. SUreg 
laddas då ner. Verktyget laddas ner i komprimerad form, exempelvis till 
”hämtade filer”, som en zip-fil, med namnet SUreg.zip. Den som ska instal-
lera SUreg behöver ha tillgång till delade enheter i nätverket för den verk-
samhet som ska använda SUreg. 

Installera SUreg 
För att lägga upp SU-reg högerklickar man på zip-filen (SUreg.zip) och väl- 
jer Extrahera alla. Då aktiveras en dialog där det ska anges var i nätverket in-
nehållet ska sparas. Välj plats i nätverket, dit samtliga användare har tillgång 
och skrivarrättigheter, genom att klicka på ”Bläddra”. Skapa en mapp på den 
valda platsen och döp mappen i enlighet med det SU-verktyg som finns i 
nedladdningen (se stycket ”Olika SUreg-mappar…”).  Därefter klickar man 
på knappen Extrahera nere i högra hörnet av dialogen.  



 

Applikationen består av en mängd kataloger, .dll- och andra filer. Alla des- 
sa finns nu i den uppkomprimerade katalogen SUreg, som placerar sig bred- 
vid zip-filen. 

Den som installerar SUreg bör testa att starta programmet genom att dub- 
belklicka på applikationens startfil, SUreg.exe i SUreg-katalogen. I nästa steg 
ska varje användare få skapat, eller själv skapa, en genväg till startfilen, (SU- 
reg.exe). Det är genom denna genväg som användaren startar programmet.  

Om användaren tidigare har gått en utbildning i SUreg, och har en version 
av programmet lokalt installerad på sin dator: 
1.  Flytta eventuella anpassade formulärsfiler (med filändelsen ”xml”) som 

verksamheten ska använda, från mappen ”ENKÄTKATALOG” i den 
lokala installationen, till mappen med samma namn i den ver- sion som 
installerats på verksamhetens server. 

2.  Alla lokala installationer av SUreg raderas sedan, för att ingen sam- 
manblandning ska ske. 

Olika SUreg-mappar  
för olika verktyg behövs 
Om ni laddar ned flera SU-verktyg till ett gemensamt nätverk samtidigt, till 
exempel både SU-pilot och SUE eller SUV-våldsutsatthet, så gäller följande: 
De två ziparkiven som laddas ned måste hållas isär, både från varandra och 
från sådant som redan är installerat. Detta gäller också om ni laddar ned 
SUV-våldsutsatthet eller SUE efter det att ni redan har installerat SU-pilot.   
Enklast sker det genom att hela det zip-arkiv som laddas ned (vilket sker via 
de länkar som distribueras av oss) sparas i en mapp som döps till SUreg samt 
det nedladdade verktygets namn. Namnet blir då exempelvis ”SUreg_SU-
pilot” eller ”SUreg_SUE”. Det namn som nu automatiskt föreslås är ”SUreg” 
utan något tillägg som anger vilket verktyg det handlar om. Därefter kan gen-
vägar till handläggare och chefer som ska använda verktyget distribueras. 
Dubbelkontrollera att de genvägar som distribueras verkligen leder till rätt 
SU-reg-mapp. 

Till nästa version av SUreg som planeras till juni 2018 eftersträvar vi en 
lösning som innebär att en nedladdning av SUreg kan hantera flera verktyg 
och verksamheter. Det kommer inte att vara nödvändigt att byta till den upp-
daterade versionen av SUreg om man är nöjd med den nuvarande.  Vid byte 
till den nya versionen kommer redan insamlade data att kunna tillvaratas.  

Angående inloggningsuppgifter:  
Hantering av inloggningsuppgifter kommer att skötas av den SU-ansvarige 
som verksamheten utsett. Den SU-ansvarige i verksamheten ska skicka e-
post till su-pilot@socialstyrelsen.se  med förfrågan om inloggningsuppgifter 
till SU-pilot. Den SU-ansvarige kommer därefter att skapa inloggningsupp-
gifter till övriga användare. Instruktion för båda dessa steg finns i manualen 
för SU-pilot som den SU-ansvarige har. När installationen är klar, meddela 
det till den SU-ansvariga i verksamheten som beställt SUreg. 



 

Observera! 
Två filer i SUreg-katalogen har namn som börjar med SUreg: 
 
SUreg.exe (Programfil) 
och 
SUreg.exe.config (Konfigurationsfil) 
 
Var noga med att välja Programfilen för att starta SUreg och som  
utgångspunkt för startgenvägen. 
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