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Remiss av E-hälsomyndighetens rapport 
Reglering av personuppgiftsbehandling

Datainspektionen har granskat förslagen huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen är positiv till E-hälsomyndighetens juridiska analys, som 
innehåller en bra genomlysning av dataskyddsbestämmelserna och rimliga 
avvägningar vad gäller det rättsliga stödet för E-hälsomyndighetens 
personuppgiftsbehandling inför Sveriges planerade deltagande i det 
gränsöverskridande informationsutbytet när det gäller e-recept. Även frågor 
som rör tystnadsplikt har behandlats.

Datainspektionen anser dock att beskrivningen av de integritetsrisker som 
kan föreligga för den enskilde vid det gränsöverskridande 
informationsutbytet inte är fullständig. Dels beror detta på att förslaget är 
begränsat till att endast omfatta den personuppgiftsbehandling som avses 
utföras av E-hälsomyndigheten, dels att såväl de uppgifter som ska behandlas 
som de skydds- och säkerhetsåtgärder som hanteringen av 
personuppgifterna ska omfattas av är sådant som ska fastställas inom ramen 
för EU-samarbetet. Dessa omständigheter innebär att det inte är möjligt att 
bedöma om de integritetshöjande åtgärder som föreslås är tillräckliga och 
om det intrång i den enskildes personliga integritet som en behandling av 
personuppgifterna medför är proportionell i förhållande till ändamålet. 
Datainspektionen hänvisar till artikel 6.2 och 6.3 dataskyddsförordningen 
och betonar att en integritetsanalys alltid måste göras utifrån den enskilde 
registrerades perspektiv och ta hänsyn till samtliga risker som förslagen kan 
innebära för den enskilde.
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E-hälsomyndigheten påpekar i rapporten att det kan finnas ett behov av att 
utreda om författningsändringar krävs också på andra områden för att det 
gränsöverskridande informationsutbytet ska kunna genomföras, men 
konstaterar att sådana utredningar ligger utanför det aktuella uppdraget. 
Datainspektionen delar E-hälsomyndighetens uppfattning att det kvarstår 
frågor att utreda. Datainspektionen vill särskilt framhålla nödvändigheten av 
att de integritetsrisker som är förknippad med personuppgiftsbehandling, 
bland annat direktåtkomst, hos öppenvårdsapoteken och de utländska 
apoteken analyseras. Enligt Datainspektionen behöver alltså 
integritetsriskerna beaktas i ett vidare sammanhang. 

Datainspektionen efterfrågar därför i det fortsatta beredningsarbetet en 
kompletterande utredning av samtliga risker som förslagen kan innebära för 
den enskilde och hur dessa kan mötas av integritetshöjande åtgärder. 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 
av juristen Pernilla Andersson. I beredningen av remissen har även 
avdelningsdirektören Suzanne Isberg deltagit.Katarina Tullstedt, 2019-10-21   
(Det här är en elektronisk signatur) 
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