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Inledning

• Bättre kontroll över vilka personuppgifter som behandlas och hur 
hanteringen av personuppgifter sker

• Skyldighet att göra konsekvensbedömning när ny känslig behandling av 
personuppgifter planeras

• Incidentrapportering till DI inom 72 timmar
• Kraven på information till registrerade och förutsättningar för samtycke 

spetsas till
• Missbruksregeln försvinner
• Administrativa sanktionsavgifter på 5 milj. kr respektive 10 milj. kr

PUL
GDPR

Dataskyddsförordningen
EU-förordning gäller före nationell lagstiftning



• Vad handlar det om?

• Respekt för de registrerades integritet
• Ansvarstagande för hantering av information
• Oavsett organisatorisk nivå



Vad är en personuppgift?

Namn

Bild

Biometriska 
uppgifter

Uppgift i journal

IP-adress

Telefon-
nummer

Alla uppgifter som avser en levande fysisk 
person som direkt eller indirekt kan 
identifieras 

Hemadress



JA! det är faktiskt en personuppgift

Alla uppgi5er som avser en levande fysisk 
person som direkt eller indirekt kan 
iden6fieras 

Kodade uppgifter 
(pseudonymisering)

Uppgifter som 
kombinerat med andra 
uppgifter går att 
koppla till en individ

Bilder som avslöjar en 
individ

Information som 
identifierar en fysisk 
person men som är 
krypterad



Vad krävs i praktiken?

Du måste ha en rättslig grund – lagstöd och följa 
GDPR:s principer

Du måste veta vad uppgifterna ska användas till

Du måste ha extra koll om det är känsliga uppgifter

Du måste informera de som registreras

Du måste kunna hantera de registrerades rättigheter

Du måste hantera uppgifterna säkert, utifrån risk och 
känslighet

Du måste ha en plan för gallring

Du måste rapportera vid brister

D
u m

åste ha kontroll över allt detta –
och kunna visa det!



Vad krävs i praktiken?

Du måste ha en rättslig grund – lagstöd och följa GDPR:s
principer



Principerna som alltid ska följas 
artikel 5

• Ska behandlas lagligt, korrekt (fair) och öppet
• Vila på rättslig grund, rimlighet (fair), transparens, 

information
• Ändamålsbegränsning

• Vad uppgifterna ska användas till, utrymme för undantag 
för arkivering, statistik, forskning

• Uppgiftsminimering
• Inte mer än vad som krävs för ändamålet

• Korrekthet
• Felaktigheter ska rättas

• Lagringsminimering
• Inte längre än vad som krävs för ändamålet

• Informationssäkerhet
• Personuppgifterna måste skyddas, ju mer känsligt desto 

mer skydd. Både tekniskt och organisatoriskt
• Ansvarsskyldighet (accountability)



Rättslig grund
artikel 6

• För att vara laglig måste all behandling vila på minst en rättslig 
grund:

a) Samtycke
eller personuppgiftsbehandling är  nödvändig för att:

b) Fullgöra ett avtal (med den registrerade)
c) Fullgöra en rättslig förpliktelse (skyldighet i lag)
d) Skydda den registrerades eller någon annans grundläggande 

intressen
e) Utföra en uppgift av allmänt intresse
f) Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse väger 

tyngre än den registrerades intresse av att uppgifterna ej 
behandlas
– f kan inte användas av myndigheter när de utför sitt uppdrag 

(NYTT)
• c och e måste ha sin grund i lagstiftning



Rättslig grund
artikel 6

• För att vara laglig måste all behandling vila på minst en rättslig 
grund:

a) Samtycke
eller personuppgiCsbehandling är  nödvändig för aD:

b) Fullgöra eD avtal
c) Fullgöra en räDslig förpliktelse
d) Skydda den registrerades eller någon annans grundläggande 

intressen
e) U+öra en uppgi4 av allmänt intresse
f) Den personuppgi4sansvariges berä=gade intresse väger 

tyngre än den registrerades intresse av a? uppgi4erna ej 
behandlas
– f kan inte användas av myndigheter när de uOör siP uppdrag 

(NYTT)
• c och e måste ha sin grund i lagsECning

Enligt GDPR (art 6.1 e): Personuppgifter får
behandlas för forskningsändamål om behandlingen är
nödvändig och proportionerlig för att utföra uppgift av allmänt 
intresse. 

Måste vara ”fastställt i nationell rätt”; 
Hälso- och sjukvårdslagen  (2017:30) fastställer att landsting och 
kommuner ska medverka och samverka vid forskning. Således är 
forskning som bedrivs inom landsting och kommun av allmänt 
intresse (forskning inom HoS)

Högskolelagen (1992:1434) anger att forskning är en huvuduppgift 
för universitet och högskolor. Således är forskning som bedrivs här 
av allmänt intresse. (forskning inom universitet/högskola)

Beslut om godkännande av EPN anses också enligt regeringen 
vara en grund för att behandlingen är fastställd i nationell rätt. 
(privat forskning)



Vad krävs i praktiken?

Du måste veta vad uppgifterna ska användas till



Ändamål

• Ändamål – särskilt och uttryckligt angivet
– Senare behandling får inte vara oförenlig (behandling för 

forskning särskilt gynnad, i praktiken anses inte forskning 
vara ett s.k. oförenligt ändamål)

• Ändamål måste vara bestämt redan vid påbörjad behandling 
av personuppgifter

• Exempel; journaluppgifter behandlas efter lagreglerade 
ändamål i patientdatalagen (där forskning inte ingår), kan 
därför inte utan vidare användas för forskning



Vad krävs i praktiken?

Du måste ha extra koll om det är känsliga uppgifter



Känsliga personuppgi?er
(art 9, särskilda kategorier)

• ras eller etniskt ursprung
• politiska åsikter
• religiös eller filosofisk övertygelse
• medlemskap i en fackförening
• hälsa
• en persons sexualliv eller sexuella 

läggning
• biometriska uppgifter som entydigt 

identifierar en person Nytt i GDPR!
• genetiska uppgifter Nytt i GDPR!



Känsliga personuppgifter
(art 9, särskilda kategorier)

1. Uttryckligt samtycke
Men inte om nationell 
lag föreskriver annat 

Svensk lag kräver i 
vissa fall 
etikprövningsbeslut 
när ändamålet är 
forskning

2. Nationell lag kan ge undantag 
för bl.a. forskningsändamål: 
Känsliga personuppgifter får
behandlas om behandlingen är 
nödvändig för 
forskningsändamål och om 
behandlingen har godkänts 
enligt etikprövningslagen

Etikprövningsbeslut (3 § 1 p etikprövningslagen)

Huvudregel: Förbjudet att behandla 
känsliga personuppgifter men GDPR 

ger möjlighet för undantag:



Vad krävs i praktiken?

Du måste informera de som registreras



Information till den registrerade artikel 11

Om personuppgifterna hämtas från den registrerade:

• Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i 
tillämpliga fall för dennes företrädare

• Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet

• Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda 
samt den rättsliga grunden för behandlingen

• Om behandlingen är baserad på artikel 6.1 f (intresseavvägning), den 
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen

• Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, i förekommande fall

• I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra 
personuppgifter till ett tredjeland



Information till den registrerade artikel 11

• Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om 
detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna 
period.

• Alla rättigheter som den registrerade har.

• Om behandlingen grundar sig på samtycke, att det föreligger en rätt att 
när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar 
lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta 
återkallades

• Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

• Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering 
enligt, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull 
information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda 
följderna av sådan behandling för den registrerade.



Informa@on @ll den registrerade ar,kel 11

Om personuppgifterna hämtas från annan än den registrerade:

Då ska all information ske som tidigare,  + lite till 

Men det finns undantag när information visar sig vara 
omöjligt eller medföra en oproportionerlig ansträngning (art 
89.1) (t.ex. vid så kallad registerforskning)



Information till den registrerade 16 §
etikprövningslagen

- den övergripande planen för forskningen,
- syftet med forskningen,
- de metoder som kommer att användas,
- de följder och risker som forskningen kan medföra,
- vem som är forskningshuvudman,
- att deltagande i forskningen är frivilligt, och
- forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan.



Vad krävs i praktiken?

Du måste kunna hantera de registrerades rättigheter



Registrerads räAgheter

• få tillgång till sina personuppgifter (registerutdrag)
begränsas genom Dataskyddslagen om uppgiften omfattas av sekretess (OSL), 
kräver möjlighet till identifiering

• få felaktiga personuppgifter rättade
Begränsad tillämpning inom forskning när det gäller dokumentering av utförd 
forskning

• få sina personuppgifter raderade
Gäller vid rättslig grund samtycke och avtal. Begränsad tillämpning inom 
forskning, men jmfr krav på samtycke och återkallande genom 19 §
etikprövningslagen

• Begränsa användning av personuppgifterna
Begränsad tillämpning inom forskning

• invända mot att personuppgifterna används
Om intresseavvägning eller uppgift av allmänt intresse måste det kunna 
motiveras. Begränsad tillämpning inom forskning som har EPN-godkännande 
men jmfr krav på samtycke och återkallande genom 19 § etikprövningslagen

• invända mot att personuppgifterna används för automatiserat 
beslutsfattande och profilering (NYTT)

• flytta personuppgifterna (dataportabilitet) (NYTT)
Gäller vid rättslig grund samtycke och avtal



Registrerads rättigheter
• få tillgång till sina personuppgifter (registerutdrag)

Föreslås begränsas i Dataskyddslagen genom sekretess, kräver möjlighet till identifiering
• få felaktiga personuppgifter rättade

Begränsad tillämpning inom forskning när det gäller dokumentering av utförd forskning
• få sina personuppgifter raderade

Gäller vid samtycke och avtal. Begränsad tillämpning inom forskning, men jmfr opt-out i 
föreslagen forskningsdatalag

• Begränsa användning av personuppgifterna
Begränsad tillämpning inom forskning

• invända mot att personuppgifterna används
Om intresseavvägning eller uppgift av allmänt intresse måste det kunna motiveras. 
Begränsad tillämpning inom forskning men jmfr opt-out

• invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och 
profilering (NYTT)

• flytta personuppgifterna (dataportabilitet) (NYTT)
Gäller vid samtycke och avtal

Tänk på att rättigheter inte är tillämpliga om den registrerade inte går 
att identifiera!



Vad krävs i praktiken?

Du måste hantera uppgifterna säkert, utifrån risk och 
känslighet



Informationssäkerhet
artikel 32

• Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som motsvarar 
uppgiCernas känslighet – bedömning måste ske i varje fall

• Särskilt fokus i GDPR på kryptering och pseudonymisering
(noteras särskilt i prop 2017/18:298 a? det ses som e? ”krav” 
(men är formulerat som ”bör”)

• Skyldighet för ansvariga aD se Ell det finns behörighetsstyrning 
för alla som hanterar personuppgiCer

• Tidigare praxis från datainspekOonen:
• Behörighetsstyrning
• Stark autenEsering (två-faktorsinloggning)
• Insynsskydd (kryptering) vid överföring



Informationssäkerhet

Specifika krav på skyddsåtgärder föreslogs först införas i föreslagen forskningsdatalag. Men 
efter ändring ansågs kraven redan finnas i GDPR (och inte kräva egen lag).

• Pseudonymisering ska alltid övervägas (vara standard), 
”om ändamålet kan uppfyllas på det viset”

• Möjlighet för registrerad att dra tillbaka samtycke (om det 
är rättslig grund) eller invända mot behandling (om 
rättslig grund är allmänt intresse) jmfr även möjlighet att 
återkalla samtycke enligt 19 § etikprövningslagen



Vad krävs i praktiken?

Du måste ha en plan för bevarande och gallring



Vad krävs i praktiken?

Du måste rapportera vid brister



Incidentrapportering
ar,kel 33

• Personuppgiftsincident - en säkerhetsincident som leder till 
oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till 
obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter 

• Vid en personuppgiftsincident ska utan onödigt dröjsmål och 
inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, 
anmäla personuppgiftsincidenten till den tillsynsmyndighet 
såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten 
medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter 

• Vidare om det är hög risk för de registrerades friheter och 
rättigheter kränks ska även dessa meddelas 



Vad krävs i praktiken?

Du måste ha en rättslig grund – lagstöd och följa GDPR:s
principer

Du måste veta vad uppgifterna ska användas till

Du måste ha extra koll om det är känsliga uppgifter

Du måste informera de som registreras

Du måste kunna hantera de registrerades rättigheter som 
finns

Du måste hantera uppgifterna säkert, utifrån risk och 
känslighet

Du måste ha en plan för gallring

Du måste rapportera vid brister

D
u m

åste ha kontroll över allt detta –
och kunna visa det!

Vem är ”du”?

Vem är 
personuppgiftsansvarig?



UniversitetVårdgivare

RäC haC vid räC @llfälle

Forskaren

Läkaren Administratören

sekretessgränser, 
ansvarsområden, 
säkerhetsåtgärder 

knutna till organisationer



Personuppgiftsansvarig
Det är alltid en organisation som är 
personuppgiftsansvarig.

Det är därför viktigt att organisationen ges 
möjlighet att ta sitt ansvar genom rutiner, 
riktlinjer, avtal och struktur.



info@securestatecyber.com
www.securestatecyber.com

Sweden 
Kungsgatan 60, Stockholm 
Östra Varvsgatan 4, Malmö 
Nygatan 93, Norrköping 

Canada 
100 Simcoe Street, Toronto 
1959 Upper Water Street, Halifax


