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Utökade möjligheter att avansluta 
tandvårdsgivare som misskött sig från det 
statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36)
Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. 

Promemorian innehåller förslag till ändringar i förordningen (2008:193) om 
statligt tandvårdsstöd som ska ge försäkringskassan utökade möjligheter att 
avansluta vårdgivare från det statliga tandvårdsstödet. 

Datainspektionen anser att det, inom ramen för det fortsatta 
beredningsarbetet, behöver göras en mer grundlig analys av vilka 
personuppgifter som kommer att behandlas och i vilken omfattning. Det 
behöver även klargöras på vilken rättslig grund behandlingen sker, vad det 
finns för risker med behandlingen och hur personuppgifterna ska skyddas.

 Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

4.4 Personuppgiftsbehandling 

Datainspektionen noterar att det i promemorian konstateras att förslagen 
innebär dels en utökad personuppgiftshantering, dels att känsliga 
personuppgifter, såsom uppgifter om lagöverträdelser, kan komma att 
behandlas i större utsträckning än tidigare. Det handlar således om en ny 
utökad personuppgiftsbehandling,  vilket enligt Datainspektionens 
uppfattning, kräver en särskild analys av integritetsriskerna och en 
proportionalitetsbedömning i vilken ingår att bedöma om behandlingen av 
personuppgifter är nödvändig utifrån det avsedda ändamålet med 
behandlingen och om det finns alternativ som är mindre integritetskänsliga. 
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Datainspektionen konstaterar dock att promemorian varken innehåller en 
analys av vilka nya personuppgifter som ska behandlas och i vilken 
omfattning, eller en analys och bedömning av behandlingens legitimitet och 
proportionalitet enligt artikel 6.3. I stället hänvisar promemorian enbart till 
den bedömning av personuppgiftsbehandling och registerförfattningar som 
gjorts i propositionen Dataskydd inom Socialdepartementets 
verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (prop. 
2017/18:171), och konstaterar att den personuppgiftsbehandling som föranleds 
av förslagen i promemorian är förenlig med dataskyddsförordningen och 114 
kap. i socialförsökringsbalken. Enligt promemorian kan det intrång i den 
personliga integriteten som den utökade informationsinsamlingen innebär 
inte anses otillbörligt eller oproportionerligt. 

Datainspektionen ifrågasätter den summariska bedömning som gjorts i 
promemorian och hänvisar till inspektionens remissyttrande den 1 november 
2017 på Socialdatautredningens förslag i betänkandet SOU 2017:66 
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning 
till EU:s dataskyddsförordning. I remissyttrandet har Datainspektionen 
bland annat framfört synpunkter på att utredningen i sin genomgång har 
förutsatt att lagstiftaren har gjort proportionalitetsbedömningar när de 
nationella bestämmelserna togs fram, men att den inte undersökt om så 
faktiskt har skett och i så fall om de bedömningar som då gjordes  
fortfarande är gångbara. Enligt Datainspektionens mening, som vidhålls, 
behöver proportionalitetsbedömningar och behovsanalyser utgå från 
aktuella förhållanden. I detta fall är det dessutom fråga om en utökad 
behandling av personuppgifter, varför det inte tillräckligt att endast hänvisa 
till tidigare bedömningar. 

Datainspektionen anser sammanfattningsvis att det, inom ramen för det 
fortsatta beredningsarbetet, bör göras en mer grundlig analys av vilka 
personuppgifter som kommer att behandlas och i vilken omfattning. Det 
behöver även klargöras på vilken rättslig grund behandlingen sker, vad det 
finns för risker med behandlingen och hur personuppgifterna ska skyddas.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 
av juristen Pernilla Andersson Katarina Tullstedt, 2018-12-04   (Det här är en 
elektronisk signatur) 
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