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Det kommer nya regler - varför?

 Modernisering – nu gällande regler bygger på ett 
direktiv från 1995

 Förstärkning av enskildas rättigheter och 
tydliggörande av ansvar och skyldigheter för den 
som behandlar personuppgifter

 Harmonisering – samma rättigheter och 
skyldigheter i hela EU
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Största förändringarna

 PuL är en subsidiär lag

 GDPR är överordnad nationell lagstiftning

 GDPR är den huvudsakliga regleringen

 Nationell särreglering måste vara tillåten enligt GDPR

 Nationell särreglering måste följa GDPR

 Datainspektionen uppmärksammar risken att vissa 
verksamheter kan komma att stå utan 
författningsstöd för behandling av personuppgifter 
som är nödvändig för verksamheten…



Socialdataskyddsutredningen

 ”Tidigare gjorda avvägningar måste därför vara 
utgångspunkten för utredningens bedömningar.”

 Datainspektionens uppfattning är att denna 
utgångspunkt och metod riskerar leda till att de 
nationella bestämmelserna inte kommer att stå i 
överensstämmelse med dataskyddsförordningen.



Socialdataskyddsutredningen

 ”Redan gjorda bedömningar av allmänt intresse har 
alltjämt giltighet ”

 Datainspektionen anser att redan gjorda 
bedömningar kan utgöra en bra utgångspunkt men 
bedömningarna måste identifieras och lyftas fram för 
att sedan bedömas mot de förhållanden som gäller 
idag. (Viss utveckling har ju skett, jmf PdL…)

 Detsamma gäller för proportionalitetsbedömningar, 
som inte bara kan förutsättas vara gjorda.



Olika typer av samtycke

 Samtycke till vård och behandling

 Samtycke till att efterge sekretessen

 Samtycke som rättslig grund för en behandling av 
personuppgifter (inte i ojämlika situationer)

 Samtycke som en integritetshöjande åtgärd 
(krav att hörsamma den registrerades inställning; 
godkännande, medgivande, jmf 6 kap PdL)



Krav på lagstadgad tystnadsplikt

 JO beslut 3032-2011

 Pensionsmyndighetens utmärkta juridiska analys 
Myndigheters informationshantering i molnet

 Artikel 9.3 i GDPR

 Krav på en lagstadgad tystnadsplikt för de som 
behandlar personuppgifter för skäl som rör bl.a. 
hälso- och sjukvård

http://www.jo.se/PageFiles/4794/3032-2011.pdf
https://secure.pensionsmyndigheten.se/download/18.5024285a1526bd01ab3e678/1454055889008/Bilaga+1+Juridisk+analys_Molntj%C3%A4nster+i+staten_Final+1.1.pdf
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/#9


Nationella läkemedelslistan

Datainspektionens huvudkritik

 Den föreslagna lagen tar inte sin utgångspunkt i 
dataskyddsförordningen

 Reglerar delvis samma område som patientdatalagen

 E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att göra en 
fördjupad förstudie utifrån den senaste Ds 2016:44, 
Nationell läkemedelslista



Elektronisk förskrivning

 Läkemedelsverket och Socialstyrelsens rapport kring 
att förskrivning som huvudregel ska ske elektroniskt

 Datainspektionen har inget att erinra om det i stort

 Rapporten uppmärksammar situationer där behov av 
pappersrecept kvarstår.

 Datainspektionen understryker vikten av fungerande 
rutiner för detta

 Rapportens förslag om utredning av behovet av 
driftsstörningsrapportering bör beakta kravet på 
incidentrapportering i artikel 33 GDPR



Hänt sedan sist och på gång, state of the…

 Gävleborg – från gott exempel till … nåt annat…

 Behörighetsstyrning

 Rätten att motsätta sig sammanhållen journalföring

 Samma gamla brister som förut… även hos (tre) 
privata vårdgivare…

 Tecken i tiden…

 Flera lovvärda initiativ på ledningssidan

 Tekniken släpar fortfarande efter…





•http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/


Frågor?


