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Bakgrund studie  
• Studie som pågått i 13 år har 3 år kvar samarbetsprojekt med USA, Finland och 

Tyskland + Sverige LU (Lund & Malmö)

• Studien i LU regi men insamling av prover och personuppgifter i SR regionens 

lokaliteter

• Studie sjuksköterskorna anställda på RS får sin lön från samarbetsprojektet som är 

finansierat av NIH i medel som erhållits till LU

• Ett gammalt avtal finns mellan USA och LU men…håller inte måttet uppfyller inte 

kraven på samtycke som kom med GDPR)

• Swedish Ethical Review Authority (Lund som granskar NIH anslag årligen) ifrågasatte 

utlämnande av personuppgifter och prover till USA pga. förändrade läget av 

personuppgiftshanteringen i November 2020 då man inte längre kunde luta sig mot 

Schrems II och efterföljande vägledning från EDPB

• Utlämnande av data och prover lades på is ingen utlämning till USA



Hantering av personuppgifterna 
• Personuppgifter elektronisk kodnyckel: Personuppgifter såsom namn, 

adress, telefonnummer och personnummer finns registrerade 

tillsammans med ett Local Id (LID) och ett Subject ID (SID) i REDCaps

databas inom Lunds universitet. Detta utgör den elektroniska kodnyckeln.

• Personuppgifter i pappersformat med kodnyckel: namn och övriga 

personuppgifter tillsammans med samtycke, LID och SID, förvaras inlåst i 

säkerhetsskåp hos respektive sjuksköterska.

• Local Id tilldelades av den lokala forskargruppen i samband att med 

första screeningprovet lämnades på förlossningsavdelningen. Subject Id 

tilldelades när studiedeltagarens screeningprov registrerades i studiens 

databas i USA.



Hantering av personuppgifterna till USA 

• Överföring av pseudonymiserade uppgifter till USA. Pseudonymiserade

data utgörs av data från frågeformulär och barcoder för olika typer av 

prover såsom blodprover, urinprover, nagelprover mm. Denna information 

registreras på studiens hemsida tillsammans med LID och SID från 

respektive studiedeltagare vid de olika besöken. Denna databas i USA 

med pseudonymiserad data är helt separat från databasen inom Lunds 

universitet där kodnyckel och personuppgifter finns. 



Var ligger svårigheterna vid överförande av 
personuppgifter till 3 land  

• Väldigt svårt begripliga rekommendationer 01/2020 från EU 

• Inget egentligt gammalt avtal man kunde bygga på

• Inget detaljerat övergripande data transfer agreement med SR 

• Inget tidigare case man kunde kopiera hur göra

• Inga etablerade interna officiella föreskrifter angående 

informationssäkerheten

• Konsekvensbedömningar saknas



Checklista 
1. Tredjelandsöverföring?

•Personuppgifterna blir tillgängliga i tredje land 

2. Laglig grund för överföring

• Adekvat skyddsnivå för mottagande land/länder         Gå direkt till punkt 5.

• Standardavtalsklausuler i avtalet med mottagaren

• Annan laglig grund, dataskyddsombudet har rådfrågats       

3. Vår bedömning av skyddet för personuppgifterna i tredje land

•Vi bedömer att skyddet motsvarar skyddet motsvarar DSF 

•Vi bedömer att skyddsnivå är otillräcklig 

4. Identifiera och implementera kompletterande skyddsåtgärder

- Personuppgifterna är pseudonymiserade enligt DSF 

- Kraven som i övrigt anges i detta dokument är uppfyllda

- Bedömningen är dokumenterad

5. Formella steg 

- Inhämta godkännande av överföringen från prefekt

- Godkännandet dokumenteras nedan

6. Uppföljning

- Utvärdera skyddet kontinuerligt, dokumentera utvärderingen

- I dialog med mottagaren, om lämpligt

skyddet är otillräckligt, pausa eller upphör överföringen 



Standardavtalsklausulerna vägen framåt ? 

• Mekanism 2: Standardavtalsklausuler

• Ett annat alternativ är att universitet säkerställer ett tillräckligt skydd för uppgifterna. Det kan göras på 
olika sätt, det alternativ som behandlas här är s.k. standardavtalsklausuler. Det innebär att 
universitetet och mottagaren ingår avtal som innehåller ett antal standardiserade klausuler som EU-
kommissionen har godkänt och som anger rättigheter och skyldigheter för parterna med avseende på 
personuppgifterna. Det finns mer information om standardavtalsklausuler och länkar till klausulerna på 
Integritetsmyndighetens webbplats, imy.se, som du når genom att klicka här Hur vidtar vi lämpliga 
skyddsåtgärder? - Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

• Innan universitetet i egenskap av personuppgiftsansvarig tar ställning till om standardavtalsklausuler 
kan användas måste det först bedöma 

• 1) skyddet för personuppgifterna i det eller de länder som de förs över till, och 

• 2) eventuella behov av kompletterande skyddsåtgärder. 

• Först mot bakgrund av denna bedömning kan universitetet avgöra om standardavtalsklausulerna samt 
eventuella kompletterande skyddsåtgärder ger personuppgifterna ett tillräckligt skydd i det 
mottagande landet. 



Vad kan man göra
”Case by case” 

Samtycke  

• I samband med att ni gick med i studien under perioden 2005-2010, och även under 
de påföljande åren, lämnades samtycke till studien av er deltagare.  För fortsatt 
deltagande i studien krävs ert samtycke till att personuppgifter överförs till i USA.

• Text ………5 sidor 

Jag har haft möjlighet att ställa frågor.  

☐ Jag samtycker till fortsatt överföring av pseudonymiserade uppgifter och prover 

till -studien i USA. 



Det närmar sig sitt slut till möjlighet 
att fortsätta studien efter 6 månader 
Undantag! Samtycke 

• Sammanfattningsvis är skyddsnivån för personuppgifter enligt 

rättsordningen i USA inte lika stark som inom EU. X som tar emot 

pseudonymiserade uppgifter från Sverige har vidtagit ett antal 

åtgärder för att uppfylla GDPR. Viss risk kvarstår men med hänsyn till 

att enbart pseudonymiserade personuppgifter överförs, att 

kodnycklarna finns i Sverige och att det krävs tillgång till dessa för att 

kunna identifiera individer bedömer LU att den ökade integritetsrisk 

som överföringen medför är begränsad


