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 PdLs tillämplighet och infosäk-krav 
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Datainspektionens roll 

 Ska verka för att människor skyddas mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av 
personuppgifter. 

 Tillsynsmyndighet enligt PuL. 

 Även tillsynsmyndighet när personuppgifter 
behandlas enligt PdL. 

 Ca 45 årsarbetskrafter (varav ca 10 på MVU) 

 Remisser, förfrågningar, samråd, klagomål, 
omvärldsbevakning, expertuppdrag och internationellt 
arbete… 
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Grundläggande begrepp 

 Personuppgift – ett vitt begrepp 

 Behandling – allt du kan tänka dig göra 

 Personuppgiftsansvar – vårdgivaren enl. PdL 

 Personuppgiftsbiträde – för ansvariges räkning 

 Patientuppgift – personuppgift om patient 



    

Informationssäkerhet 
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Informationssäkerhet: 

”Säkerhet beträffande informationstillgångar rörande 

förmågan att upprätthålla konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet (även ansvarighet och oavvislighet)” 

 

En akademisk disciplin; egen terminologi och metodik 



    

Informationssäkerhet och lagstiftning 

•1. Grundlag •2. Verksamhetsreglering 

•3. Dataskydd  
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Informationssäkerhet enligt Dataskyddet 

•1. Grundlag •2. Verksamhetsreglering 

•3. Dataskydd  
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PdLs tillämplighet och infosäk-krav 

 När en vårdgivare behandlar personuppgifter inom 
hälso- och sjukvården – oavsett hur eller med vad. 

 Säkerhetskraven som särregleras i PdL rör åtkomst 
till personuppgifter (behörighetstilldelning och 
åtkomstkontroll). 

 Säkerhetsbestämmelserna i 2 kap. SOSFS 2008:14 är 
också tillämpliga. 
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Personuppgiftsbiträden 

 Endast i enlighet med instruktioner från den 
personuppgiftsansvarige 

 Skriftligt avtal som innehåller detta samt att biträdet 
ska vidta de säkerhetsåtgärder som krävs 

 Kan inte instrueras att behandla personuppgifter för 
ändamål som den ansvarige saknar stöd för 

 Kan inte på eget initiativ behandla personuppgifter 
för ”egna ändamål” 
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Betänkandet ”Rätt information…” 

 Förslaget riskerar att leda till betydande 
integritetsintrång genom en obefogad spridning av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. 

 Betänkandet saknar de nödvändiga avvägningar som 
måste göras mellan förslagets sammantagna inverkan 
på den enskildes personliga integritet och de syften 
som förslaget avser att tillgodose. 

 Betänkandet saknar också i stor utsträckning förslag 
på integritetsskydd som kan väga upp 
integritetsintrånget som förslaget innebär. 
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