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Svar från Datainspektionen på er begäran om 

samråd angående hälsoverktyg inom 

elevhälsovården 

Om Datainspektionens svar 

Datainspektionen kan inte inom ramen för detta svar lämna något bindande 

besked med anledning av era frågor. Datainspektionen kan dock lämna 

följande vägledning. 

Sammanfattning 

 Ett personuppgiftsbiträde kan aldrig behandla personuppgifter i större 

utsträckning än vad den personuppgiftsansvarige själv kan göra.  

 Avidentifierade eller anonymiserade uppgifter är personuppgifter även 

om de är kodade eller på annat sätt indirekt kan hänföras till fysiska 

personer. Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt 

patientdatalagen (2008:355) får utföras även om den enskilde motsätter 

sig den enligt 2 kap. 2 § patientdatalagen. Patienten har rätt att 

motsätta sig viss behandling.  

 Information ska lämnas till den registrerade under förutsättning att den 

registrerade själv kan förstå informationen. Annars bör informationen 
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lämnas till den underåriges vårdnadshavare. Vid viss behandling bör 

både den underårige och vårdnadshavaren informeras. 

 Bestämmelser om sekretess kan förhindra ett utlämnande av 

personuppgifter, detta gäller även vid ett utämnande till ett 

personuppgiftsbiträde (se justitieombudsmannens beslut den 9 

september 2014, dnr 3032-2011). Datainspektionen är inte 

tillsynsmyndighet enligt tryckfrihetsförordningen och kan inte ge 

någon rådgivning kring tillämpningen av sekretessbestämmelser. 

Landstingets bearbetning av personuppgifter från flera 

vårdgivare 

Ett personuppgiftsbiträde kan aldrig göra mer med personuppgifter än vad 

den personuppgiftsansvarige kan. En vårdgivare har rätt att behandla 

patientuppgifter om sina egna patienter och kan därmed också ge ett 

personuppgiftsbiträde i uppdrag att bearbeta uppgifterna för kvalitetssäkring. 

En vårdgivare kan dock inte bearbeta sina egna patientuppgifter tillsammans 

med patientuppgifter från andra vårdgivare om det inte finns ett rättsligt stöd 

för det. Detta innebär också att landstinget inte heller som 

personuppgiftsbiträde kan göra en sådan bearbetning. Bearbetningen av 

uppgifter från flera olika personuppgiftsansvariga blir en ny behandling av 

personuppgifter som kräver ett rättsligt stöd. 

 

Detta innebär att landstinget måste ha ett rättsligt stöd för den behandling 

som innebär en sammanställning av personuppgifter från flera vårdgivare. 

Utlämnande av uppgifter till PSYNK 

För att kommuner, och eventuella personuppgiftsbiträden, ska kunna 

översända uppgifter till PSYNK krävs antingen att uppgifterna är helt 

avidentifierade eller att det finns ett rättsligt stöd för SKL:s behandling av 

personuppgifter i PSYNK. 

 

Att avidentifiera personuppgifter innebär att man avlägsnar alla 

identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas 

inte längre går att koppla samman med en fysisk person. Krypterade 

personuppgifter är inte avidentifierade så länge någon kan göra uppgifterna 

läsbara och därmed identifiera personen. Vem som innehar kodnyckeln 

spelar ingen roll vid bedömningen av om information utgör 

personuppgifter. Även utan en kodnyckel kan en beskrivning av en person 
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med olika variabler gå att hänföra till en fysisk person, s.k. 

bakvägsidentifiering (Datalagskommittén, SOU 1997:39, s. 338).  

 

Av det tjänstekontrakt ni bifogat till er samrådsbegäran (aktbil. 4, s. 4) 

framgår bland annat följande: 

 

Individens historik i form av tidigare hälsosamtal, skall sparas i 

landstingssystemen för att kunna bifogas vid varje uppdaterings period 

för att undvika behov i PND att hålla data på individnivå. Individresultat 

skall associeras med beskrivande information såsom; enhet av typ skola, 

årskull, kommun etc. 

 

När resultaten, från en enkätomgång för en eller flera enheter, är 

färdigställda skall landstingens system skicka hela enhetens data utan 

identifieringsuppgifter enligt ett fastlagt gränssnitt till den nationella 

databasen. 

 

Datainspektionen uppfattar att det är mycket som talar för att den 

information som ska skickas till PSYNK bör anses utgöra personuppgifter då 

det genom landstingets informationssamling går att koppla enskilda svar till 

individer.  

 

Innan en myndighet bedömer om ett utlämnande är tillåtet enligt 

personuppgiftslagen eller en särskild registerförfattning måste myndigheten 

göra en sekretessbedömning. Om sekretessbestämmelser hindrar ett 

utlämnande kan inte personuppgiftslagen ge stöd för en sådan behandling.  

 

Om ett utlämnande är tillåtet enligt tillämpliga sekretessbestämmelser måste 

ni bedöma om mottagaren har ett rättsligt stöd för behandlingen av 

personuppgifter. 

Fråga 1 

Ni vill veta om ni har missat någon omständighet eller faktor i de 

biträdesavtal som kommunerna har tecknat med landstinget.  

 

Datainspektionen har inte möjlighet att granska de 

personuppgiftsbiträdesavtal som ni har bifogat till er samrådsbegäran. 

Datainspektionen kan endast inom ramen för sin tillsynsverksamhet göra en 

sådan granskning. Vidare är det ni, som har kännedom om er verksamhet, och 

därför har möjlighet att bedöma vilka bestämmelser som bör tas in i avtalet. 



Sida 4 av 6 

 

Av ett personuppgiftsbiträdesavtal ska det framgå att personuppgiftsbiträdet 

endast får behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från den 

personuppgiftsansvarige. Vidare ska det framgå vilka säkerhetsåtgärder som 

ska vidtas för att uppfylla kraven enligt personuppgiftslagen och, i detta fall, 

även patientdatalagen. Mer om detta nedan. Ni måste även ha kontroll över 

vilka eventuella underbiträden som anlitas och att korrekta avtal sluts med 

underbiträden. Samma krav som ställs på personuppgiftsbiträdet ska också 

ställas på underbiträdet. 

Fråga 2 

Ni vill veta om de nivåer som angivits i tjänstekontraktet angående projektet 

PSYNK är tillräckliga för att det inte ska vara möjligt att direkt eller indirekt 

identifiera en individ. 

 

Se under rubriken ”Utlämnande av uppgifter till PSYNK” ovan. 

Fråga 3 

Ni undrar om det krävs ett uttryckligt samtycke för att behandla 

patientuppgifter för ändamålen framställning av statistik och 

kvalitetsuppföljning. Er tolkning är att patientdatalagen reglerar 

behandlingen och att det därför inte krävs något samtycke. 

 

Patientens samtycke krävs inte för en behandling som är tillåten enligt 

patientdatalagen. Huvudregeln enligt patientdatalagen är att en behandling 

av personuppgifter är tillåten även om patienten motsätter sig behandlingen. 

Ni behöver alltså inte ett samtycke för att inom er verksamhet använda 

uppgifterna för statistik och kvalitetsuppföljning.  

 

För att sammanblanda uppgifter från flera vårdgivare krävs dock, som nämnts 

ovan, ett rättsligt stöd. Detta kan innebära att det kan krävas samtycke för att 

en sådan behandling ska vara tillåten. 

Fråga 4 

Ni undrar när det är lämpligt att informera vårdnadshavare, både 

vårdnadshavare och elev samt endast elev om behandlingen av 

personuppgifter.  
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Information ska lämnas till den registrerade oavsett om behandlingen kräver 

den registrerades samtycke eller ej. Om den registrerade är underårig ska 

informationen lämnas till eleven själv under förutsättning att eleven själv kan 

förstå informationen. En tumregel när det gäller underåriga är att information 

normalt bör kunna lämnas till den som fyllt 15 år. Annars bör informationen 

lämnas till den underåriges vårdnadshavare. Det kan ibland finnas skäl att 

lämna informationen både till den underårige och till vårdnadshavaren som 

vid vissa forskningsstudier och annan integritetskänslig behandling av 

personuppgifter. I ert fall torde det vara lämpligt att informera både 

vårdnadshavare och elev när eleven går i högstadiet och fram till dess att 

denne fyller 18 år. 

 

Ni har bifogat informationstexter som ni kommer att lämna ut till 

elever/vårdnadshavare. Ni bör kontrollera att informationen uppfyller de krav 

som uppställs i 8 kap. 6 § patientdatalagen.  

Fråga 5 

Ni undrar vilka säkerhetsåtgärder som krävs vid användande av 

webbverktyget. Ni bedömer att autentisering till webbverktyget för 

hälsosamtal ska ske genom tvåfaktorsautentisering med SITHS-kort eller 

SMS-kod till personligt knutna tjänstetelefoner. Informationen ska krypteras 

vid överföring via öppet nät. Ni undrar om detta är tillräckligt säkert eller om 

ni bör tänka på något mer vid behandling av känsliga personuppgifter. 

 

Av central betydelse när det gäller säkerhetsåtgärder är 4 kap. 2 och 3 §§ 

patientdatalagen samt 2 kap. i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14. 

Utöver detta är det personuppgiftslagens bestämmelser om säkerhetsåtgärder 

som gäller, se 31 § personuppgiftslagen.  

 

Ni bör även ta del av Socialstyrelsens handbok om informationshantering och 

journalföring samt Datainspektionens allmänna råd om säkerhet vid 

behandling av personuppgifter: 

 

http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/handbocker/handbokominformation

shanteringochjournalforing  

 

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-allmannarad-

sakerhet.pdf  

 

Vid åtkomst till känsliga personuppgifter via öppet nät ska stark autentisering 

användas. Information som överförs via öppna nät ska krypteras. Bifogat 

http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/handbocker/handbokominformationshanteringochjournalforing
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finner ni Datainspektionens svar angående användande av engångslösenord 

vilket kan vara av intresse för er i ert fortsatta arbete, dnr 1264-2011. 

Datainspektionen har även gett vägledning om engångslösenord via sms i 

ärenden med dnr 2290-2014 och 1172-2011. Ni kan kontakta Datainspektionens 

registrator om ni önskar ta del av Datainspektionens svar i dessa ärenden.  

 

Ni måste begränsa åtkomsten till uppgifterna så att endast de som har behov 

av det i sitt arbete har tillgång till dem (behörighetsstyrning). Ni måste även 

ha möjlighet att kontrollera vilka som berett sig åtkomst till uppgifterna 

genom loggar. Loggarna ska kontrolleras regelbundet för att upptäcka och 

förebygga obehörig åtkomst. 

 

Med denna vägledning avslutas ärendet. 

 

Martina Lindkvist 

Datainspektionen 

 

I utformningen av denna vägledning, i den del det avser säkerhet, har även IT-

säkerhetsspecialisten Fredrik Ekman deltagit. 

 

Bifogat: 

Datainspektionens svar i ärende med dnr 1264-2011 


