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Socialstyrelsen

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens 
föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- 
och sjukvården
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Ändringarna i intygsformulären

All behandling av personuppgifter i intyg som utfärdas digitalt måste ske 
med utgångspunkt i bestämmelserna i dataskyddsförordningen och eventuell 
kompletterande nationell lagstiftning. För vårdgivares behandling av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården finns kompletterande 
bestämmelser i framförallt patientdatalagen (2008:355). Den som ska 
behandla personuppgifter i ett digitalt intyg behöver därför ta ställning till 
om behandlingen av personuppgifterna är förenlig med 
dataskyddsbestämmelserna.

Det är i detta sammanhang viktigt att den som ska utfärda ett intyg, med 
hjälp av instruktioner från den personuppgiftsansvarige och korrekt 
utformade formulär med anvisningar för ifyllandet, ges förutsättningar att 
leva upp till bland annat principen om uppgiftsminimering och principen om 
integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 c respektive f i 
dataskyddsförordningen.

Principen om uppgiftsminimering innebär att personuppgifter ska vara 
adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för 
vilka de behandlas. Det är med andra ord inte tillåtet att behandla fler 
personuppgifter än nödvändigt eller andra personuppgifter än de som 
behövs.
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Principen om integritet och konfidentialitet innebär att personuppgifter ska 
behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifter 
med användning av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 
Till exempel finns det på detta område föreskrifter om vårdgivares 
behandling av personuppgifter i öppna nät som är viktiga att följa. (3 kap 15 
§§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av 
personuppgifter i hälso och sjukvården HSLFS 2016:40) 

När det gäller konsekvensbedömningen som bifogats förslaget kan 
Datainspektionen konstatera att den varken innehåller en beskrivning av 
vilka personuppgifter som behöver behandlas i respektive intyg eller en 
analys av förslagets förenlighet med dataskyddsbestämmelserna.

I det fortsatta beredningsarbetet bör därför Socialstyrelsen komplettera 
konsekvensbedömningen med en beskrivning av vilka personuppgifter som 
behöver behandlas i de aktuella intygen och framförallt hur principerna om 
uppgiftsminimering samt integritet och konfidentialitet ska beaktas.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av 
juristen Pernilla Andersson.Malin Blixt, 2020-09-01   (Det här är en 
elektronisk signatur)
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