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”Datainspektionen stoppar…” 

 Högst ovetenskaplig googling: 

 ”Datainspektionen stoppar” gav 211 träffar 

 ”Datainspektionen stoppar forskning” 194… 

 (resten sannolikt kameror)  

 

 Ur gamla instruktionen: 

 ”…inte i onödan hindra teknikutvecklingen.” 
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Datainspektionens roll – stoppkloss? 

 Datainspektionen ska genom sin tillsynsverksamhet 
bidra till att behandlingen av personuppgifter inte 
medför otillbörligt intrång i enskildas personliga 
integritet.  

 Inspektionen ska också säkerställa att reglerna för 
sådan behandling följs. 

 Inspektionen är också en remissinstans i samband 
med lagstiftning på området. 

 

 Var finns ”stoppklossen”? 
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Datainspektionens roll 

 Datainspektionen ska genom sin tillsynsverksamhet 
bidra till att behandlingen av personuppgifter inte 
medför otillbörligt intrång i enskildas personliga 
integritet.  

 Inspektionen ska också säkerställa att reglerna för 
sådan behandling följs. 

 Inspektionen är också en remissinstans i samband 
med lagstiftning på området. 

 

 Var finns ”stoppklossen”? – HÄR? 



    

Regler kring informationshantering 

 Grundlag (YGL/TF) 

 Offentlighet och sekretess OSL) 

 ”God offentlighetsstruktur” 

 Arkivlag 

 Förvaltningslag 

 HSL/PSL/PL/PdL (materiella bestämmelser) 

 PdL/PuL (dataskyddsbestämmelser) 

 Socialstyrelsens föreskrifter… 

 

 …med många flera… 
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Hinder och möjligheter 

Hinder: 

 svårighet, besvär, hämning, motstånd, olägenhet, 
krux, aber, hämsko, flaskhals, stötesten; avspärrning, 
spärr, stopp, blockering, barriär, skydd… 

 

Möjlighet: 

 utförbarhet, tänkbarhet, görlighet, möjlig utväg, 
möjlig åtgärd, utsikt, utväg, tillfälle, chans, 
eventualitet, potential… 
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Det finns inga rättsliga hinder! 

…det finns bara rättsliga förutsättningar och givet 
dessa förutsättningar finns det givetvis möjligheter  
(i bemärkelsen potential…) 

 

 ”Hinder” är en fråga om synsätt, inte juridik… 

 

 Alla regler har ett syfte som ska uppnås eller 
åstadkommas (t.ex. ett skydd för något) 



    

”Den röda tråden” idag 

 EKMR 

 EUs rättighetsstadga 

 (Dataskyddskonventionen) 

 Dataskyddsdirektivet 

 Personuppgiftslagen 

 Patientdatalagen 

 SOSFS 2008:14 

 ”Den konkreta åtgärden”, t.ex. information till 
patienten eller att uppgiften ska krypteras… 
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Patientdatalagen 

 Personuppgiftsansvar 

 Ändamål 

 Inre sekretess 

 Sammanhållen journalföring 

 Direktåtkomst – Förbjudet om inte uttryckligen tillåtet 

 Utlämnande på medium för automatiserad behandling 
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Socialstyrelsens föreskrifter 2008:14 

 Öppna nät 

 Behörighetsstyrning 

 Åtkomst 

 Logguppföljning 

 Enskildas direktåtkomst 

 … 

 

 … nu reviderad: HSLF-FS 2016:40, ikraft 1 mars 2017 
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Rätt information… SOU 2014:23 

 Saknas konsekvensanalyser av förslagen  
(och följaktligen så…) 

 Saknas nödvändiga avvägningar mellan syfte och 
sammantagen inverkan på personliga integriteten 

 Riskerar leda till en obefogad spridning av känsliga 
personuppgifter 

 Man har inte beaktat kraven på integritetsskydd 

 

 (konsekvens av ett ”hinder”-perspektiv?) 
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Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 

 Generellt: 

 Analyser saknas 

 Saknar proportionerliga avvägningar mot mindre 
integritetskränkande alternativ 

 Om läkemedelslistan: 

 Saknar integritetsavvägningar (trots) 

 Utvidgade ändamål 

 (och hade en diskrepans mellan ändamål och PuA!) 

 Saknar analyser av vad e-Hälsomyndighetens 
föreslagna roll innebär 
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Dataskyddsförordningen 

 Beslutad 25 maj 2016 och träder ikraft samma datum 2018  

 Innebär att personuppgiftslagen upphör att gälla 

 Patientdatalagen? – Utredning pågår på SoDep 

 Den nya röda tråden 

 EKMR 

 EUs rättighetsstadga 

 (Dataskyddskonventionen) 

 Dataskyddsförordningen 

 Nationell särreglering (”PdL2” med föreskrifter?) 

 ”Den konkreta åtgärden”, t.ex. information till patienten 
 eller att uppgiften ska krypteras… 
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Hur ta tillvara potentialen? 

 Veta vad man gör och varför… 

 …och se till att det är lagligt. 

 

 Vem är personuppgiftsansvarig? 

 Vilka ändamål? 

 Vilket regelverk är tillämpligt? 

 Hur säkerställer vi regelefterlevnad? 

 

 Ansvarsprincipen! 
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En balanserad syn på integritetsskyddet 

 Integritetsskyddet innebär att avvägningar måste göras 

 

 Varken reglerna eller de grundläggande principerna kan 
åsidosättas 

 

 Hur integritetsskyddet tillgodoses är avgörande vid 
bedömningen av om något är lämpligt 

 

 Behovet måste tillgodoses på ett sätt som tillvaratar 
integritetsskyddsintresset 
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Ang. ”e-hälsa” och ”e-förvaltning” 

 Vill man bli bäst på e-hälsa måste man bli 
bäst på integritetsskydd 

 

 Detsamma gäller e-förvaltning i stort 
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Datainspektionen 

 www.datainspektionen.se 

 08-657 61 00 (vardagar 09.00 - 11.00) 

 e-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

 

(Men, i första hand: Vänd er till ert PuO!) 
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