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1 Inledning 

Sverige får anses tillhöra värdseliten vad det gäller it-mognad. Detta styrks bl.a. av den 

ranking som World Economic Forum årligen publicerar där Sverige för tredje året i rad 

placerar sig på en förstaplats.1 Undersökningen använder sig av ett index där bl.a. it-

infrastruktur och it-användningen bland privatpersoner och företag beaktas. Nyttjandet av 

informationstekniken får också ses som en central del i det svenska samhället där de allra 

flesta medborgare dagligen drar nytta av de fördelar som den moderna informationstekniken 

erbjuder. Exempelvis behöver vi inte gå till en videobutik för att hyra en film, det går utmärkt 

att via internet beställa en DVD som levereras hem till dörren inom ett par dagar eller varför 

inte överföra en film direkt till tv:n via internet genom så kallad ”streaming”. Betalning för 

dylika tjänster görs idag också enkelt över internet genom olika betalningslösningar. 

Banktjänster är ett annat exempel där vi idag mycket sällan behöver besöka ett bankkontor, 

istället kan vi genom en dator ansluten till internet genomföra de allra flesta bankärenden. 

Hälso- och sjukvården utgör inget undantag när det gäller informationsteknikens utbredning. 

Som exempel kan nämnas att sannolikt alla vårdtagare i Sverige har möjlighet att via internet 

få information om vårdgivare samt att kontakta dessa via e-post och/eller telefon. Mer 

avancerade it-lösningar för kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare har dock ännu 

inte etablerats på ett nationellt plan. Lokalt har dock vissa vårdgivare erbjudit sina brukare mer 

långtgående tjänster baserade på informationsteknik. Som exempel kan nämnas att vuxna 

invånare i Uppsala län sedan november 2012 har möjlighet att läsa sin patientjournal, boka 

sjukvårdstider samt beställa recept via internet. Regeringen har identifierat vården som ett 

område där it-användningen måste förbättras2 och man har idag långt skridna planer att 

etablera en nationell plattform för informationsutbyte mellan vårdgivare och vårdtagare3. 

Samtidigt som informationstekniken kan fungera som ett stöd om den används på rätt sätt 

medför den även risker. Detta gäller i hög grad då informationsteknik används för att behandla 

personuppgifter och ett exempel på sådan risk är att obehöriga skaffar sig tillgång till 
                                                 
1 Global Information Technology Report 2012, World Economic Forum 
2 Pressmeddelande från Näringsdepartementet daterat 5 april 2012 
3 Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s.84 
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personuppgifter vilket kan medföra intrång i den personliga integriteten för de individer vars 

personuppgifter behandlas.  

Det finns förvisso ingen legaldefinition av begreppet personlig integritet men lagstiftaren har 

ansett att viss behandling av personuppgifter är förknippad med ökad risk för intrång i den 

personliga integriteten. Vi har således en lagstiftning som syftar till att skydda envars 

personliga integritet. Personuppgiftslagen (1998:204), PuL, är ett centralt lagrum i detta 

sammanhang och innehåller generella regler för behandling av personuppgifter. PuL grundar 

sig på ett EG-direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 

1995. Sverige är skyldig att följa EG-direktivet och får inte ha en lagstiftning som är strängare 

eller mildare än vad EG-direktivet medger. EG-direktivet bestämmer därför i praktiken till stor 

del innebörden av den svenska lagstiftningen.4 Enligt 2 § PuL är lagen subsidiär till avvikande 

bestämmelser i annan lag eller förordning. Förekomsten av särlagstiftning, som således tar 

över reglerna i PuL, är omfattande i och med det stora antalet författningar som innehåller 

bestämmelser om särskilda personregister. Dessa benämns registerlagstiftningar och som 

exempel på sådan registerlagstiftning kan nämnas patientdatalagen (2008:355). EU 

kommissionen har lämnat förslag till ny dataskyddsförordning som enligt förslaget syftar till 

att stärka enskildas skydd i samband med personuppgiftsbehandling samt att få till stånd en 

mer enhetlig tillämpning av de gemensamma dataskyddsreglerna i medlemsstaterna. 

Denna uppsats behandlar personliga hälsokonton på nätet och skyddet för den personliga 

integriteten. 

1.1 Bakgrund 
Det finns idag en uttrycklig politisk vilja att öka medborgarnas inflytande över den egna hälso- 

och sjukvården. Det har manifesterats bland annat genom införandet av reformer för ökad 

valfrihet inom hälso- och sjukvården. Införandet av valfrihetssystem får anses tillhöra de mest 

genomgripande reformerna inom svensk vård och omsorg på senare år. Som en naturlig följd 

av införandet av valfrihetssystem visar regeringen tecken på att ytterligare vilja stärka 

vårdtagarens ställning genom att i mars 2011 tillsätta en särskild utredare för att utreda hur 

                                                 
4 Öman, Sören, och Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen – en kommentar, 4 u., Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2011, s. 11 
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patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas, den s.k. 

patientmaktutredningen.5 

 

Som en del i arbetet med att öka medborgarnas inflytande på detta område finns långtgående 

planer på att inrätta så kallade personliga hälsokonton. Ett personligt hälsokonto är ett verktyg 

som individer kan ansluta sig till och använda för att få tillgång till och hantera sin 

vårdinformation. Genom att, via Internet, logga in på den server där de personliga 

hälsokontona lagras kan användarna inhämta dokument som upprättats inom vården, som 

läkarjournaler, läkemedelslistor och vaccinationslistor. Användarna kan även spara denna 

information på sitt eget konto samt godkänna att andra än användaren själv får tillgång till 

informationen. Genom dessa konton kan det även finnas möjlighet för kommunikation mellan 

vårdtagare och vårdgivare samt inom andra konstellationer såsom exempelvis patientgrupper. 

Det skall även finnas en möjlighet för tjänsteleverantörer att erbjuda användarna applikationer 

som användaren själv väljer att ansluta till sitt konto. Exempel på sådana applikationer kan 

vara hälsodagböcker, självhjälpsprogram och träningsprogram. 

 

Personliga hälsokonton är även en del i projektet Nationell eHälsa som är strategin om 

tillgänglig och säker information inom vård och omsorg och som leds av Socialdepartementet 

i samarbete med bl.a. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.6 I 

Dagmaröverenskommelsen för 2012 framgår att utvecklandet av hälsokonton för medborgare 

ska prioriteras under 2012 samt att man ska fortsätta satsningen att låta medborgare nå sina 

journaler genom sina hälsokonton.7 Regeringen avser att under 2013 avsätta 40 miljoner 

kronor och därefter 100 miljoner kronor per år för detta ändamål.8 

 

Satsningen på personliga hälsokonton har resulterat i att man i skrivande stund har arbetat 

fram en modell för hur personliga hälsokonton kan fungera och Socialdepartementet har givit 

Apotekens Service AB i uppdrag att etablera en elektronisk plattform för personligt 

                                                 
5 Direktiv 2011:25 
6 Promemoria Socialdepartementet (S2010.020) 
7 Protokoll vid regeringssamanträdande, 2012-03-08 
8 Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s.84 
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hälsokonto.9 Regeringen har som mål att en första version av personligt hälsokonto ska 

lanseras under 2013 samt att under 2014 kunna erbjuda samtliga medborgare ett sådant 

hälsokonto.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att presentera en juridisk riskanalys för införandet av personligt 

hälsokonto. Fokus för riskanalysen kommer att vara eventuell diskrepans mellan det 

personliga hälsokontots beskaffenhet och de krav lagstiftaren ställer på skydd av den 

personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. I den traditionella 

riskhanteringsprocessen följs riskanalysen av riskplanering, riskeliminering och 

riskövervakning. 10 Det finns ingen ambition att låta detta arbete omfatta dessa följande 

moment och således innefattar arbetet endast identifiering av risker. I och med att 

examensarbetet är begränsat i tid och omfattning är riskanalysen inte heller komplett. Ett urval 

av de mest intressanta frågeställningarna kommer att avhandlas i arbetet.  

Centrala frågeställningar som avses inkluderas i analysen är: 

− I vilken utsträckning 6 § personuppgiftslagen (1998:204) är tillämplig på den 

behandling av personuppgifter som föranleds av personligt hälsokonto? 

− På vem eller vilka faller ett personuppgiftsansvar och vad innefattar ansvaret? 

− Finns rättsligt stöd för utlämnande av journaluppgifter till personligt hälsokonto? 

1.3 Avgränsningar och antaganden 

Idag erbjuds allmänheten så kallade personliga hälsokonton från ett flertal olika privata 

aktörer.11 Denna uppsats analyserar och behandlar dock endast det personliga hälsokonto som 

tas fram på uppdrag av regeringen och inom kort sannolikt kommer att erbjudas allmänheten. 

                                                 
9 Uppgift från Apotekens Service AB hämtad 2013-02-12 från 
http://www.apotekensservice.se/aktuellt/nyheter/Marknadsundersokning-av-losningar-for-Personligt-Halsokonto/ 
10 För en utförlig redogörelse av riskhanteringsprocessen med ingående moment se Wahlgren, Peter, Juridisk 
riskanalys, mot en säkrare juridisk metod, Jure AB, Stockholm, 2003, s. 22 
11 Exempel på hälsokonton som erbjuds är Microsoft HealthVault (https://www.healthvault.com/se/sv/overview) 
och myHealthAccount (http://www.myhealthaccount.com/) 
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Den typ av personligt hälsokonto som är föremål för denna uppsats kommer sannolikt att 

kunna innehålla en mängd olika typer av information och tjänster. Uppsatsen kommer dock 

endast att omfatta information som härrör från, eller normalt får anses kunna ingå i, 

journalhandlingar. Journalhandling definieras i 1 kap. 3 § patientdatalag (2008:355), PDL, 

som framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat 

sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller inkommer i samband 

med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra 

personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder.  

En tredje avgränsning är att uppsatsen förutsätter att journalinformationen kommer att 

behandlas inom EU/EES och således kommer överföring av personuppgifter till tredje land 

inte att behandlas. Trettiotredje paragrafen PuL stipulerar ett generellt förbud för överföring av 

personuppgifter till land utanför EU eller EES om landet inte har en adekvat skyddsnivå för 

personuppgifter. I 34 § PuL ges ett antal undantag från huvudregeln i 33 § PuL. 

Socialdepartementet har som framkommit ovan givit Apotekens Service AB i uppdrag att ta 

fram en plattform för personligt hälsokonto och bolaget har med anledning därav påbörjat en 

upphandling av plattform som beräknas vara klar under våren 2013. Det är således förenat 

med viss osäkerhet att dra några långtgående slutsatser om hur den första versionen av 

personligt hälsokonto kommer att se ut och vara uppbyggt. Det finns dock anledning att 

förutsätta att den första versionen kommer att vara influerad av en modell som arbetats fram 

av Inera AB.12 Inera ägs gemensamt av alla landsting och uppdraget att genomföra den 

omfattande förstudien som resulterade i modellen kom från CeHis som är Landstingens 

beställarorganisation på Sveriges Kommuner och Landsting. I det avtal som upprättats mellan 

regeringskansliet och Apotekens Service AB, se bilaga 1, om tillskapande av hälsokonto anges 

att Leverantören i sitt arbete skall samverka med landsting, regioner samt Sveriges Kommuner 

och Landsting. Vad som ytterligare talar för att Ineras modell används som förlaga är att 

CeHis på sin hemsida anger att en överenskommelse träffats mellan Apotekens Service AB 

och CeHis om att utveckla en lösning för att överföra journalinformation från sjukvårdens 

                                                 
12 ”En modell för att hantera journaluppgifter på internet för patienter - Slutrapport från förstudien Din journal på 
nätet”, hämtad 2013-02-12 från 
http://www.inera.se/Documents/Invanartjanster/Din_journal_p%c3%a5_natet/SlutrapportDJN.pdf?epslanguage=
sv 
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journalsystemen till personligt hälsokonto.13 I direkt anslutning till den plats där informationen 

ges finns en länk som leder till Ineras slutrapport avseende den förstudie som nämnts ovan. 

Uppsatsen bygger således på antagandet att den första versionen av hälsokontot i allt 

väsentligt liknar den modell som föreslagits av Inera AB. Även om detta antagande senare 

skulle visa sig inte stämma avhandlas principiellt sett angelägna rättsfrågor i uppsatsen. 

1.4 Metod och material 
Syftet med detta arbete är att analysera gällande rätt och därmed används den traditionella 

rättsdogmatiska metoden. Således har de klassiska källorna lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin i första hand analyserats. I och med de frågeställningar som är föremål för arbetet 

sparsamt behandlats i de traditionella rättskällorna har vägledning även sökts i beslut från 

Justitieombudsmannen samt beslut och vägledning från Datainspektionen. Det bör också 

nämnas att i brist på förarbeten och praxis jämförs författningstext med de EU-direktiv de 

bygger på samt annat EU-rättsligt material såsom exempelvis den vägledning som artikel 29- 

gruppen utgivit.14 

 

 

 
  

                                                 
13 Information hämtad 2013-04-17 från http://www.cehis.se/invanartjanster/journal_pa_natet/ 
14 För att EG-direktivet om personuppgifter ska tillämpas på ett enhetligt sätt i medlemsstaterna har den så 
kallade artikel 29-gruppen bildats. Gruppen har fått sitt namn av artikel 29 i dataskyddsdirektivet och i artikel 30 
finns bestämmelser om gruppens uppgifter. Gruppen är rådgivande och oberoende och ska se till att direktivet 
tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. 
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2 Personligt hälsokonto 

2.1 Bakgrund 

Regeringen har tagit fram en strategi för att bland annat möjliggöra för alla invånare att enkelt 

ta del av information som rör den egna personen och kunna kommunicera och interagera med 

hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Strategin finns uttryckt i Socialdepartementets skrift 

”Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg” från 

2010. För genomförandet av strategin svarar en ledningsgrupp där både stat, huvudmän för 

och utförare av vård och omsorg finns representerade genom Socialdepartementet, 

Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Vårdföretagarna. I strategin nämns 

bland annat vikten av fortsatt arbete med att erbjuda alla invånare e-hälsotjänster för åtkomst 

till egna vård- och omsorgsinsatser. 

Som nämnts ovan genomförde Inera AB under 2011 på uppdrag av CeHis en förstudie som 

syftade till att undersöka möjligheten att tillgängliggöra journalinformation till patienter via 

internet. Studien har bland annat belyst, diskuterat samt lämnat kommentarer kring viktiga 

legala och etiska förutsättningar för det tänkta tillgängliggörandet av journalinformation. 

Några av dessa förutsättningar redogörs för under avsnitt 2.2. Slutrapporten presenterar även 

en modell för personligt hälsokonto som man anser lever upp till de krav på integritetsskydd 

som ges av relevant lagstiftning, det vill säga i första hand PuL 

2.2 Beskrivning av modell 
Den modell som växer fram och som ser ut att bli den första versionen av personligt 

hälsokonto kommer med största sannolikhet att innehålla olika typer av information och 

tjänster. Ur underlaget för upphandling av plattform för personligt hälsokonto framgår att 

användarna kommer att kunna ta del av sin journalinformation, utbyta information med 

vårdgivare, offentliga organisationer och myndigheter och marknadens aktörer inom 

hälsosektorn samt att själv kunna föra in egen information på hälsokontot och på så sätt 
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dokumentera och följa sin hälsoutveckling.15 Ur underlaget framgår vidare att det ska vara 

möjligt för leverantörer av applikationer och tjänster att kunna erbjuda sina tjänster till 

innehavare av hälsokonton. 

Som ovan redogjorts för har Inera AB genomfört ett omfattande arbete med att undersöka 

förutsättningarna för etablerandet av personliga hälsokonton. I delrapport två beskriver man en 

teknisk struktur som enligt Inera möjliggör etablerandet av hälsokonton inom ramen för 

befintlig lagstiftning.16 Den föreslagna modellen återges i bild 1 nedan. Modellen bygger på 

ett antal förutsättningar varav de mest angelägna att ta upp här är 

• Hälsokontot erbjuds inte allmänheten av en vårdgivare utan av en fristående 

tjänsteleverantör som kan vara offentlig eller privat 

• Hälsokontot bygger på frivillighet, det vill säga att det är den enskilde individen som 

väljer huruvida han eller hon vill skapa ett personligt hälsokonto 

• Allt utlämnande av information i modellen sker på medium för automatiserad 

databehandling och är krypterad för att skydda överföringen 

• Användaren loggar in på sitt konto via stark autentisering17 och kan beställa olika e-

tjänster18 vilka exempelvis kan vara att ta del av provsvar och övriga journalhandlingar 

• Användare ska ha möjlighet till behörighetsstyrning, det vill säga kunna ange vem eller 

vilka som ska kunna ta del av dennes uppgifter eller delar av uppgifter samt även 

kunna ange ett eller flera ombud som ska kunna hantera det personliga kontot för den 

enskildes räkning 

• Slutligen ska den enskilde individen som väljer att skapa ett konto också vara ägare av 

den information som finns på kontot, vare sig det rör sig om importerad data i form av 

                                                 
15 Information om upphandling av plattform för personligt hälsokonto på Apotekens Service AB:s hemsida, 
hämtad 2013-02-13, http://www.apotekensservice.se/aktuellt/nyheter/Beslut-om-upphandling-av-plattform-for-
Personligt-Halsokonto/ 
16 “Viktiga förutsättningar för att tillgängliggöra journalinformation till patienter via internet – Delrapport 2 från 
förstudien Din journal på nätet”, Inera AB, hämtad 2013-02-18 från http://www.inera.se/Documents/ 
Invanartjanster/Din_journal_p%c3%a5_natet/Delrapport2DJN.pdf?epslanguage=sv 
17 Med stark autentisering menas att användarens identitet säkerställs med hjälp av mer än bara ett lösenord. 
Exempelvis kan man kombinera ett vanligt lösenord med ett engångslösenord som räknas fram av en dosa. 
Ytterligare ett exempel på stark autentisering är användandet av e-legitimation. 
18 Med e-tjänst menas en service eller tjänst som tillhandahålls på elektronisk väg och som man kan tillgodogöra 
sig med hjälp av exempelvis en dator eller mobiltelefon. 
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journaldata eller data som användaren själv lagt in, till exempel i form av en 

hälsodagbok. 

 

Bild 1: Av Inera föreslagen modell till personligt hälsokonto19  

Bild 1 ovan illustrerar en modell som bygger på olika fack där ägarskapet av informationen i 

de olika facken skiljer sig åt. Att ägarskapet får en central betydelse beror på att den som anses 

äga personuppgifter även erhåller ett så kallat personuppgiftsansvar för uppgifterna ifråga. 

Med personuppgiftsansvaret följer ett omfattande och lagstadgat ansvar för att säkerställa att 

behandlingen av sådana uppgifter sker på ett sätt som är förenligt med lagstiftning.20 En sådan 

uppdelning i fack är enligt Inera AB en förutsättning för att modellen skall vara praktiskt 

genomförbar och samtidigt leva upp till de lagkrav som finns på integritetsområdet. Vad man i 

praktiken önskar uppnå med modellen är att vårdgivaren tekniskt sett inte är den som erbjuder 

det personliga hälsokontot, det erbjuds istället av en fristående tjänsteleverantör och den 

enskilde är den som äger informationen i kontot. Enligt Inera AB bestämmer således inte 

vårdgivaren ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter och blir därmed 

                                                 
19 “Viktiga förutsättningar för att tillgängliggöra journalinformation till patienter via internet – Delrapport 2 från 
förstudien Din journal på nätet”, sid. 30, Inera AB, hämtad 2013-02-18 från http://www.inera.se/Documents/ 
Invanartjanster/Din_journal_p%c3%a5_natet/Delrapport2DJN.pdf?epslanguage=sv 
20 Personuppgiftsansvar behandlas ytterligare under 3.3 
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inte heller personuppgiftsansvarig. Ett personuppgiftsansvar skulle innebära en stor 

administrativ börda varför Inera inte rekommenderar en sådan lösning.21 

2.3 Juridiska frågor 
Införandet av personligt hälsokonto är en prioriterad satsning som Regeringen står bakom. 

Man avser att satsa relativt stora resurser på framtagandet och driften av det personliga 

hälsokontot. Som ovan redogjorts för rör det sig om en satsning i storleksordningen en kvarts 

miljard kronor över de närmaste åren. Man kan konstatera att det är av vikt att redan i 

projektets planeringsfas undersöka eventuella risker förknippade med projektet för att undvika 

framtida problem med genomförandet av projektet. Detta gäller speciellt projekt som 

innefattar en automatiserad behandling av känsliga personuppgifter22 då den rättsliga 

regleringen på detta område är strikt samt inte helt okomplicerad. Ett exempel på sådant 

kostsamt initiativ som har stött på motstånd vad det gäller genomförandet på grund av 

ovanstående är LifeGene. 23 Datainspektionen utfärdade föreläggande att upphöra med 

insamling och övrig behandling av personuppgifter inom projektet då man ansåg att ändamålet 

med behandlingen av personuppgifter var för opreciserat för att ett samtycke skall anses vara 

giltigt.24 Det vore olyckligt om satsningen på personligt hälsokonto gick samma öde till mötes. 

Det är därför av vikt att bland annat de krav som ställs på integritetsskydd kartläggs och att 

man noggrant analyserar i vilken utsträckning projektet lever upp till dessa krav.  

En bristande riskanalys med avseende på efterlevnad till lagstiftning på 

integritetsskyddsområdet är naturligtvis inte endast förknippad med ekonomiska risker. I detta 

sammanhang bör även nämnas att det finns uppenbara risker att enskilda individer drabbas av 

rättsförluster på integritetsområdet. Dessa farhågor är särskilt relevanta när man som, i detta 

fall, avser att nyttja ett offentligt datornätverk, Internet, för delning av data samt tillåter att en 

stor mängd aktörer är involverade i behandling av känsliga personuppgifter. Därför är det 

                                                 
21 “Viktiga förutsättningar för att tillgängliggöra journalinformation till patienter via internet – Delrapport 2 från 
förstudien Din journal på nätet”, sid. 29, Inera AB, hämtad 2013-02-18 från http://www.inera.se/Documents/ 
Invanartjanster/Din_journal_p%c3%a5_natet/Delrapport2DJN.pdf?epslanguage=sv 
22 Vad som är känsliga personuppgifter anges i 13 § PuL och inkluderar bl.a. personuppgifter som avslöjar ras, 
politiska åsikter, religiös övertygelse, medlemskap i fackföreningsrörelse eller som rör hälsa eller sexualliv 
23 Detta är en bidragande anledning till att regeringen tillsatt en utredning (Dir. 2013:8) som ska över se hur 
förutsättningarna för registerforskning kan förbättras 
24 Datainspektionens beslut 2011-12-16, dnr 766-2011 
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också av vikt att man redan i ett initialt skede klargör det ansvar som de olika aktörerna har, 

inklusive personuppgiftsansvaret.25  

  

                                                 
25 Artikel 29- arbetsgruppen har ansett det vara centralt för personuppgiftsskyddet att man allokerar ansvar 
genom att klargöra personuppgiftsansvaret, se yttrande 1/2010, s. 4 
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3 Personligt hälsokonto och förhållandet till personuppgiftslagen 
I takt med den omfattande tekniska utvecklingen de senaste decennierna har även sådan 

behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad ökat markant. Det är idag 

relativt enkelt att samla in och behandla stora datamängder som också lätt kan spridas via de 

internationella nätverken där Internet är ett centralt exempel. 

 

Som nämnts inledningsvis medför den moderna tekniken många positiva effekter på vår 

vardag men den medför även risker. Att skydda enskildas personliga integritet mot intrång är 

också något som av lagstiftaren ansetts vara skyddsvärt och således finns idag en relativt 

omfattande lagstiftning på området med PuL som en av den mest centrala rättsliga 

regleringarna och innehållande de övergripande reglerna för behandling av personuppgifter. 

3.1 Personuppgiftlagens tillämpningsområde 
Personuppgiftslagen träffar enligt 5 § PuL sådan behandling av personuppgifter som är helt 

eller delvis automatiserad.  

Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om 

personuppgifter och som exempel nämns i 3 § personuppgiftslagen insamling, registrering, 

organisering, lagring, bearbetning, ändring, inhämtande, utlämning, spridning, 

tillhandahållande av uppgifter och utplåning. I den del av personligt hälsokonto som benämns 

fack 4 kommer patienter bland annat ges möjlighet att registrera uppgifter om den egna hälsan 

samt inhämta journaluppgifter. De aktiviteter som är förknippade med hälsokontots fack 4 

utgör således behandling av uppgifter i personuppgiftslagens mening.  

Gällande personuppgifter definieras sådana i 3 § som ”all slags information som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. Definitionen som kan tyckas enkel 

att applicera kräver i många fall relativt komplicerade analyser för att avgöra huruvida det rör 

sig om personuppgifter i personuppgiftslagens mening.26 I det aktuella fallet med personligt 

hälsokonto, och mer specifikt, data som man ämnar låta behandlas i fack 4 (se bild 1 ovan) 

torde det inte råda något tvivel om att informationen eller delar av informationen omfattas av 

definitionen. Journaluppgifter som kommer att kunna ingå i fack 4 innehåller uppgifter om 
                                                 
26 För exempel se Öman och Lindblom, a.a. s. 86 ff. 
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individer som är kopplade till både namn och personnummer varför informationen är att 

betrakta som personuppgifter.27 Informationens karaktär kommer till stor del att vara sådan 

som betecknas som känsliga personuppgifter i och med att den innehåller information som rör 

individens hälsa och således aktualiseras personuppgiftlagens strängaste regler, med ett 

principiellt förbud mot att behandla sådana uppgifter som i 13 § PuL definieras som känsliga 

personuppgifter. Endast om något av undantagen i 14 § PuL är tillämpliga får sådana 

personuppgifter behandlas. 

Enligt Datalagskommittén bör all behandling i datorer, d.v.s. i binär form såsom ettor och 

nollor, inklusive överföringen av data till ett sådant format som regel betraktas som 

automatiserad behandling.28 EG-domstolens beslut i det så kallade Konfirmandlärarmålet ger 

uttryck för ett liknande ställningstagande då man ansåg att publicering av namn med mera på 

en hemsida på Internet utgjorde behandling av personuppgifter på helt eller delvis automatisk 

väg, då de åtgärder som är nödvändiga för att bland annat göra information tillgänglig för 

personer som har kopplat upp sig på Internet åtminstone delvis görs på automatiserad väg.29 

Den behandling som kommer att företas inom ramen för personligt hälsokonto är av sådan 

karaktär att den är att betrakta som automatisk.  

Av ovanstående kan man dra slutsatsen att behandlingen av personuppgifter i personligt 

hälsokonto omfattas av PuL enligt dess 5 §. Frågan är om den aktuella behandlingen av 

personuppgifter omfattas av de undantag som kommer till uttryck i 5a-8 §§ PuL?  

Enligt 5 a § PuL gäller ett undantag för vardaglig behandling av personuppgifter. Sådan 

behandling omfattas inte av personuppgiftslagens vanliga hanteringsregler. Istället gäller för 

sådan behandling en missbruksmodell vilket innebär att personuppgifter inte får behandlas om 

behandlingen innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Avgörande för 

vad som omfattas av undantaget är hur personuppgifterna strukturerats. En generell 

strukturering av ett material, vilket kan sägas ske så fort information behandlas digitalt, genom 

indexering av flera olika slags uppgifter medför att endast missbruksregeln kommer att gälla 

för behandlingen. Som exempel på sådan strukturering har nämnts personuppgifter i löpande 

                                                 
27 Öman och Lindblom, a.a. s.88 
28 Öman och Lindblom, a.a. s. 120 
29 EG-domstolens dom i mål C-101/01, REG 2003 s. I-12971 
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text och i form av enstaka ljud- och bildupptagningar där texten, ljudet och bilden är det 

centrala och inte möjligheterna att söka efter och sammanställa ett stort antal 

personuppgifter.30 Om däremot indexeringen tar sikte just på personuppgifter för att påtagligt 

underlätta sökning och sammanställning av sådana uppgifter kommer de vanliga 

hanteringsreglerna att gälla för behandlingen. Vad det gäller behandling av personuppgifter i 

personligt hälsokonto så kommer sannolikt båda dessa regelverk att vara tillämpliga. Viss typ 

av information kommer att vara så beskaffad att missbruksregeln gäller för behandlingen. Som 

exempel kan nämnas att användaren för in information i fritext för att exempelvis 

dokumentera sin hälsostatus. I andra fall kommer hanteringsreglerna att gälla för 

behandlingen, t.ex. när tjänsteleverantörer skapat specifika fält i gränssnittet som är avsedda 

för viss typ av personuppgifter. 

I 6 § görs ett undantag för behandling av personuppgifter som är av rent privat natur. Huruvida 

och i vilken utsträckning den aktuella behandlingen i det så kallade fack 4 i personligt 

hälsokonto omfattas av detta undantag är högst oklart och i avsnitt 3.2 nedan analyseras denna 

fråga ytterligare.  

Enligt 7 § PuL tillämpas inte lagen om det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och 

yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Vad det 

gäller behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller 

konstnärligt eller litterärt skapande tillämpas enligt lagrummet endast de bestämmelser i lagen 

som rör säkerhetsåtgärder. För att TF ska aktualiseras måste rekvisiten i TF 1:5 och 6 vara 

uppfyllda. Detta är inte fallet avseende den aktuella behandlingen av personuppgifter i 

personligt hälsokonto.31 YGL tillförsäkrar svenska medborgare att offentligt uttrycka tankar 

och åsikter. Behandlingen av uppgifter i personligt hälsokonto syftar på intet sätt att 

offentliggöra uppgifter, istället är själva tanken med hälsokontot att var och en ska ges 

möjlighet att tillgå sina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter samt komplettera sådana uppgifter 

inom ramen för en strikt accesskontroll. Den aktuella behandlingen träffas inte heller av de 

definitioner för vilken lagen är tillämplig och vilka anges i YGL 1 kap.32 Således omfattas inte 

                                                 
30 Prop 2005/06:173, s. 18 ff. 
31 Wiweka Warnling-Nerep & Hedvig Bernitz, ”En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet”, s. 43 ff., u. 4, Jure 
Förlag AB, Stockholm, 2009 
32 Warnling-Nerep och Bernitz, a.a. s. 111 ff. 
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den aktuella behandlingen av personuppgifter av undantaget i 7 § PuL. Det torde inte heller 

vara möjligt att framgångsrikt argumentera för att behandlingen av uppgifter i personligt 

hälsokonto uteslutande kommer att ske för journalistiska ändamål, konstnärligt eller litterärt 

skapande. Således dras slutsatsen att den aktuella behandlingen av personuppgifter inte 

omfattas av undantaget i 7 § PuL. 

Ovanstående ger vid handen att bortsett från osäkerheten avseende undantaget i 6 § PuL torde 

PuL vara tillämplig gällande personligt hälsokonto, och den del som patienten själv ska 

förfoga över, det vill säga det så kallade fack 4. 

3.2 Tillämpligheten av 6 § PuL avseende personligt hälsokonto 
Som ovan redogjorts för bygger Ineras modell på att den enskilda användaren av personligt 

hälsokonto äger informationen i fack 4 och därmed bestämmer över syfte och medel för 

behandling av personuppgifter. Således skulle användaren, om man bortser från 6 § PuL, vara 

personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som företas inom fack 4. Det 

innebär vidare att vare sig vårdgivaren eller den/de tjänsteleverantörer som levererar tjänsten 

personligt hälsokonto och kringtjänster erhåller personuppgiftsansvar för denna behandling. I 

6 § PuL framgår att lagen inte är tillämplig på sådan behandling av personuppgifter som en 

fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur. I följande avsnitt 

diskuteras i vilken utsträckning undantaget i 6 § är tillämpligt på den aktuella behandlingen av 

personuppgifter, d.v.s. behandling som den enskilde företar i sitt eget konto. 

Sjätte paragrafen PuL är avsedd att ha samma innebörd som artikel 3.2 andra strecksatsen i 

EG-direktivet på vilken PuL grundar sig.33 Under punkt 12 i ingressen till EG-direktivet sägs 

att en fysisk persons behandling av personuppgifter uteslutande för personliga ändamål inte 

ska omfattas av principerna som kommer till uttryck i EG-direktivet. Även om syftet med 

införandet av personligt hälsokonto mycket väl kan skilja sig mellan de aktörer vilka är 

inblandade får man hålla det för sannolikt att för den enskilde individen är syftet av rent privat 

natur och för personliga ändamål. Inga av de rekvisit som anses diskvalificera en hänvisning 

till 6 § PuL tycks föreligga. Bland dem kan nämnas att uppgifterna sprids till ett obestämt 

antal personer, vilket torde vara osannolikt då man måste förutsätta att adekvata 
                                                 
33 Öman och Lindblom, a.a. s.161 
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säkerhetsåtgärder vidtas vad det gäller lagring och överföring av information, såsom stark 

autentisering och kryptering av data. Man får således anta att personuppgiftslagen inte 

aktualiseras då enskilda individer enbart behandlar personuppgifter i sitt eget konto. 

Tolkningen går i linje med vad som uttrycks i ett av förarbetena till PuL där det sägs att lagen 

syftar till att skapa ett skydd för individens rent privata sfär och att det vore ologiskt att tillåta 

lagen att tränga in i denna sfär genom införandet av myndighetskontrollerande 

hanteringsregler.34  

Läsaren bör observeras på att slutsatsen bygger på förutsättningen att det är den enskilde 

individen som faktiskt bestämmer över syfte och medel för behandlingen av personuppgifter. 

Om någon annan än den enskilde individen bestämmer syfte och medel, t.ex. leverantören av 

tjänsten, kommer denne att vara personuppgiftsansvarig och undantaget i 6 § PuL kommer inte 

att vara tillämpligt på behandlingen. I avsnitt 3.3 diskuteras vem eller vilka som kan anses 

vara personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i personligt hälsokonto. 

3.2.1 Tillämpning av 6 § vid spridning av andras personuppgifter  
I konceptet personligt hälsokonto föreslås ingå en möjlighet för enskilda att ange vilken 

information man önskar dela med andra och det ska finnas möjlighet att utbyta information 

med exempelvis sjukvården och patientgrupper. 35 I bild 1 ovan åskådliggörs ett sådant 

informationsutbyte. Sannolikheten för att en individs personliga hälsokonto kan innehålla 

personuppgifter om andra än individen själv är hög. Till exempel kan journalanteckningar 

innehålla personuppgifter om anhöriga och sjukvårdspersonal. Om den enskilde väljer att dela 

med sig av sådana uppgifter, t.ex. inom en patientgrupp, kan det således innebära att denne 

sprider personuppgifter, i många fall känsliga sådana, om andra än sig själv. I detta avsnitt 

behandlas frågan om även sådan spridning av personuppgifter omfattas av vad som i 6 § 

beskrivs som behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en 

verksamhet av rent privat natur. 

                                                 
34 Prop 1997/98:44, s. 54 
35 “Viktiga förutsättningar för att tillgängliggöra journalinformation till patienter via internet – Delrapport 2 från 
förstudien Din journal på nätet”, sid. 31, Inera AB, hämtad 2013-02-18 från 
http://www.inera.se/Documents/Invanartjanster/Din_journal_p%c3%a5_natet/Delrapport2DJN.pdf?epslanguage=
sv 



 
 

18 
 

Det faktum att personuppgifter om andra än den som äger kontot behandlas torde i sig inte 

utgöra ett hinder för att tillämpa 6 § då det exempelvis har ansetts att ett privat 

släktforskningsregister ska omfattas av undantaget.36 Avgörande är istället i vilken omfattning 

man anser att dessa personuppgifter sprids till andra än den individ som behandlar uppgifterna. 

Förarbeten till PuL berör inte denna fråga i närmare detalj men vid antagande av EG-direktivet 

uttryckte rådet och kommissionen att det inte är tillåtet att med hänvisning till artikel 3.2 andra 

strecksatsen i EG-direktivet undanta behandling av personuppgifter som utförs av en enskild 

person när dessa uppgifter förmedlas inte bara till en eller flera personer utan till ett obestämt 

antal personer.37 Att sprida personuppgifter genom att publicera dem på en publik websida har 

av EU-domstolen bedömts medföra att det inte handlar om ett led i en verksamhet av rent 

privat natur.38 I doktrin har talats om att en ”okontrollerad” spridning inte omfattas av 6 §.39 

Den spridning av uppgifter som här berörs och för vilken det kommer finnas standardiserade 

funktioner för i hälsokontot innebär inte såvitt jag kan bedöma en offentlig publicering på 

Internet. Inte heller kan man tala om en spridning av uppgifterna till ett obestämt antal 

personer eller en okontrollerad spridning. Visserligen kan man anta att ett stort antal individer 

kan komma att få tillgång till personuppgifterna men det kan inte anses vara detsamma som en 

okontrollerad spridning av uppgifter. I fallet med delning till patientgrupper kommer en sådan 

grupp att vara tämligen väldefinierad genom att medlemmarna med största sannolikhet 

kommer att vara registrerade som gruppmedlemmar varför spridningen tekniskt sett får anses 

vara kontrollerad. 

Slutsatsen blir att undantaget enligt 6 § de lege lata omfattar spridning av personuppgifter så 

länge spridningen är begränsad till en bestämd krets av individer, detta tycks märkligt nog 

gälla oavsett hur stor den bestämda kretsen är. Om man beaktar att ett av de huvudsakliga 

syftena med EG-direktivet, och således även med PuL, är att säkerställa ett adekvat skydd för 

individers integritet framstår det som märkligt att den avgörande faktorn är huruvida den 

aktuella kretsen, till vilken informationen sprids, är bestämd eller inte. Att kretsen är bestämd 

utgör i sig på intet sätt en garanti för att en spridning av personuppgifter inte är 

integritetskränkande. Tvärtom kan man mycket väl tänka sig att en spridning av 

                                                 
36 SOU 1997: 39, s.199 
37 Öman och Lindblom, a.a. s. 76 
38 EG-domstolens dom i mål C-101/01, REG 2003 s. I-12971 
39 Öman och Lindblom, a.st. 
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personuppgifter till en bestämd krets individer som är bekant med den vars uppgifter sprids de 

facto är betydligt mer integritetskränkande än en spridning till en obestämd grupp individer 

som inte är bekant med individen ifråga. Ett argument de lege ferenda är således att man 

bortser från huruvida en målgrupp är bestämd eller ej och istället låter avgörandet bero av 

faktorer som faktiskt påverkar huruvida en spridning till målgruppen, bestämd eller ej, kan 

anses vara integritetskränkande för den vars personuppgifter sprids. 

3.3 Personuppgiftsansvar 
I 3 § PuL definieras personuppgiftsansvarig som den som ensam eller tillsammans med andra 

bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Således kan 

personuppgiftsansvaret för en viss behandling falla på en, två eller flera fysiska och/eller 

juridiska personer. Olika avtalskonstruktioner där personuppgiftsansvaret preciseras kan 

beaktas vid en bedömning men det är de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet som är 

avgörande, d.v.s. vem eller vilka som faktiskt har bestämt över behandlingen.40 Den som är 

personuppgiftsansvarig har ett skadeståndssanktionerat ansvar för att behandlingen av 

personuppgifter lever upp till de krav som lagstiftaren ställer på sådan behandling. De krav 

som ställs kan mycket kortfattat sägas omfatta en skyldighet att säkerställa att endast laglig 

behandling av personuppgifter vidtas, att de vars personuppgifter behandlas erhåller den 

information lagen ger dem rätt till samt ett ansvar för informationssäkerheten. 

3.3.1 Ändamål och medel 
Att bedöma vem eller vilka som bestämmer ändamål och medel för en viss behandling, och 

således är personuppgiftsansvarig, torde i de flesta fall vara en relativt enkel övning. 

Avgörande för bedömningen är bland annat enligt Datainspektionen ”…varför behandlingen 

utförs och vem som är initiativtagare till behandlingen. Att bestämma över medlen för 

behandlingen avser främst att bestämma över de tekniska och organisatoriska medlen för 

behandlingen, dvs. ”hur” behandlingen ska gå till, t.ex. vilka personuppgifter som ska 

                                                 
40 Öman och Lindblom, a.a. s. 93 
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behandlas, vilka tredje män som ska få tillgång till de behandlade personuppgifter och när 

uppgifter ska raderas.”41 

För att någon ska anses bestämma över mål och medel krävs att denna har faktiska möjligheter 

att påverka dessa. Någon som endast har tillgång till personuppgifter utan faktisk möjlighet att 

ändra, komplettera eller radera de uppgifter som ingår har inte ansetts vara 

personuppgiftsansvarig. Det kan till exempel röra sig om någon som innehar en cd-skiva med 

personuppgifter och gör sökningar. Detta medför således inte något personuppgiftsansvar. Om 

denne, med eller utan rättslig befogenhet, faktiskt börjar bestämma över ändamålen och 

medlen genom att exempelvis ändra, komplettera eller radera uppgifter anses denne bli 

personuppgiftsansvarig.42  

Det är dock inte ett krav att den personuppgiftsansvarige vid varje givet tillfälle har faktiska 

möjligheter att påverka hur personuppgifterna hanteras. I en dom från Högsta 

förvaltningsdomstolen gällde rättsfrågan i vilket skede Försäkringskassan kunde anses bli 

personuppgiftsansvarig för personuppgifter som enskilda skickat till kassan via 

Försäkringskassans e-tjänst. 43 Domstolen ansåg att Försäkringskassan var 

personuppgiftsansvarig för personuppgifterna så snart dessa hade skickats från enskilda men 

ännu inte blivit tillgängliga för Försäkringskassan. Domstolen slog även fast att det, för att ett 

personuppgiftsansvar ska komma ifråga, rimligen krävs att den personuppgiftsansvarige vidtar 

någon åtgärd som innefattar behandling enligt 3 § PuL. Domstolen ansåg att den serie av 

åtgärder i fråga om personuppgifter som vidtogs i det aktuella fallet kan betraktas som led i 

Försäkringskassans behandling av uppgifter i enskilda ärenden. Det gäller trots att 

Försäkringskassan saknar möjlighet att påverka hur uppgifterna hanteras innan de blir 

tillgängliga för kassan. Det gäller, enligt domstolen, också oberoende av om någon eller några 

av åtgärderna skulle utgöra behandling av personuppgifter även hos någon annan. En 

avsaknad av faktisk möjlighet att påverka hur personuppgifterna hanteras innan de blir 

tillgängliga hos Försäkringskassan innebär således inte i detta fall att personuppgiftsansvaret 

bortfaller. Dock kan det enligt domstolen innebära svårigheter vid bedömning av de 

                                                 
41 Datainspektionens beslut 2010-07-02, dnr 686-2010 
42 Pettersson, Roger och Reinholdsson, Klas, Personuppgiftslagen i praktiken, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2012, s. 63 
43 HFD 2012 ref. 21 
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skyldigheter och sanktionsmöjligheter som föreskrivs i PuL och som tar sikte på 

personuppgiftsansvaret. Domstolens beslut att ett personuppgiftsansvar inte begränsas enbart 

av det faktum att den personuppgiftsansvarige inte vid alla givna tillfällen kan förfoga över 

personuppgifterna får anses innebära en förändring från tidigare praxis.44 

3.4 Personuppgiftsbiträde 
I 3 § PuL definieras personuppgiftsbiträde som någon som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. Den som är personuppgiftsbiträde får bara behandla 

personuppgifter enligt instruktion från den som är personuppgiftsansvarig och det ska finnas 

avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Huruvida någon som 

anlitats för att behandla personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning blir 

personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde hänger närmast samman med om denne har 

befogenhet att självständigt eller tillsammans med den som lämnade uppdraget bestämma över 

hur behandling ska ske.45 

3.4.1 Kan personuppgiftsbiträdesansvar uppstå trots avsaknad av 

personuppgiftsansvarig? 
Vad det gäller tjänsten personligt hälsokonto kan man tänka sig att följande situation uppstår. 

Den enskilde användaren av hälsokontot behandlar uppgifter som han eller hon anses kan vara 

personuppgiftsansvarig för. Låt oss ta exemplet att användaren registrerar känsliga 

personuppgifter om tredje person i sitt hälsokonto, vilket generellt inte är tillåtet enligt PuL. 

Genom att registrera och spara uppgifterna i den databas som kontrolleras av 

tjänsteleverantören, vilket sker per automatik enligt på förhand av tjänsteleverantören 

uppställda algoritmer, ger användaren de facto tjänsteleverantören instruktioner att spara 

uppgifterna i dennes databas. Således ligger det mycket nära till hands att, vad det gäller denna 

avgränsade behandling, se tjänsteleverantören som personuppgiftsbiträde. Låt oss anta att den 

behandling som den enskilde företar faller under undantaget i 6 § PuL. Man har då den något 

märkliga situationen att den enskilde inte kan anses vara personuppgiftsansvarig, med de 

                                                 
44 Se Datainspektionens beslut 2010-01-11, dnr 1288-2009, s.5 
45 Petersson och Reinholdsson, a.a. s.52 
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skyldigheter som följer av sådant ansvar, samtidigt som tjänsteleverantören tycks vara 

personuppgiftsbiträde. Är en sådana fördelning av ansvar över huvud taget möjlig? 

Den beskrivna situationen med tillhörande frågeställningar berörs mig veterligen inte, vare sig 

i författning, förarbeten, praxis eller doktrin. Det ter sig osannolikt att någon skulle kunna 

bedömas vara personuppgiftsbiträde i den situation som beskrivs ovan. Skälet är att institutet 

personuppgiftsbiträde så som det beskrivs i lagtext bygger på befintligheten av en 

personuppgiftsansvarig. Identifieringen av ett eventuellt personuppgiftsbiträde är en process 

bestående av två steg, 1) identifiering av den personuppgiftsansvarige och 2) befintligheten av 

eventuella instruktioner som den personuppgiftsansvarige riktat till annan aktör. I de fall där 

en viss behandling av personuppgifter omfattas av undantaget i 6 § PuL blir lagen inte 

tillämplig och något personuppgiftsansvar kan således inte uppstå. I och med att det inte går 

att identifiera någon som är personuppgiftsansvarig kan man heller inte gå vidare till steg två i 

processen. 

Ett möjligt resultat av den beskrivna situationen är att PuL inte heller blir tillämplig på den 

behandling som utförs av tjänsteleverantören. En alternativ möjlighet är att tjänsteleverantören 

får räkna med att åläggas ett större ansvar för sin behandling av personuppgifter än vad som 

skulle ha varit fallet om det funnits någon annan som skulle kunnat axla ett 

personuppgiftsansvar. En teologisk tolkning av EG-direktivet på vilket PuL bygger talar för 

det senare alternativet. Direktivets främsta mål är att ge skydd för enskilda personer med 

avseende på behandling av personuppgifter.46 Ett sådant mål kan bara förverkligas och bli 

effektivt i praktiken om man fördelar ansvaret för behandling på ett tydligt och effektivt sätt. 

Att låta ett ansvar ”falla mellan stolarna” på ett sätt som beskrivs ovan skulle direkt motverka 

syftet med direktivet. Även i doktrin finns visst stöd för det senare alternativet där det uttalats 

att det är av vikt att det är tydligt vad som krävs av vem samt att utmaningen är att skapa en 

tillräckligt tydlig ram för att tillåta och säkerställa en effektiv tillämpning och efterlevnad i 

praktiken. Skulle det råda tvivel kan den lösning som är mest sannolik att främja sådana 

effekter mycket väl vara den lämpligaste.47 

                                                 
46 Yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och registerförare, s. 4, Artikel 29-gruppen, 00264/10/SV  
WP 169 
47 Artikel 29-gruppen, a.a. s. 7 
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3.5 Personuppgiftsansvaret i fallet med personligt hälsokonto 

3.5.1 Individens personuppgiftsansvar 
Av skäl som redogjorts för ovan kommer den enskilde användaren av det personliga 

hälsokontot inte att åläggas personuppgiftsansvar för den behandling denne företar i sitt konto. 

Man kan naturligtvis tänka sig att det kan förekomma att individer sprider informationen på ett 

sätt som är mer omfattande än vad man har avsett då man etablerat personligt hälsokonto. Ett 

exempel skulle kunna vara att man tar så kallade skärmdumpar av information i sitt eget 

hälsokonto för att sedan dela det på ett okontrollerat sätt över Internet. Ett sådant förfarande 

skulle sannolikt aktualisera ett personuppgiftsansvar om det innebär att personuppgifter om 

andra än kontots ägare delas i enlighet med resonemanget ovan i 3.2.1. Då jag endast har för 

avsikt att behandla personligt hälsokonto och de standardfunktioner som erbjuds i anslutning 

till detta lämnar jag denna typ av behandling utan vidare fördjupning. 

3.5.2 Tjänsteleverantörens personuppgiftsansvar 
Den tjänsteleverantör som slutligen erhåller uppdraget från Apotekens Service AB att leverera 

bland annat teknisk plattform för personligt hälsokonto samt tillhörande centrala drifts- och 

underhållstjänster kommer att behandla personuppgifter inom ramen för uppdraget. En central 

frågeställning är i vilken utsträckning företaget kan anses bli personuppgiftsansvarig för de 

olika typer av behandlingar som kommer att företas inom ramen för hälsokontot. Ovan har 

redogjorts för vem som allmänt sett betraktas som personuppgiftsansvarig och enligt 

redogörelsen har man att således att bedöma om leverantören har inflytande över ändamålet 

och medlen för behandlingen.  

Att slå fast vem som bestämmer ändamål och medel vad det gäller behandling av 

personuppgifter i det personliga hälsokontot är relativt komplicerat. Till stor del beror det på 

att en mängd olika typer av behandlingar kommer att företas och att dessa behandlingar i 

högsta grad är heterogena. Flera olika aktörer kommer även att vara involverade och behandla 

personuppgifter, t.ex. privatpersoner i egenskap av användare, vårdgivare som kan komma att 

ta del av personuppgifter samt tjänsteleverantörer av hälsokontot och övriga tjänster som kan 

kopplas till hälsokontot. Man kan således inte identifiera en ensam aktör som generellt 
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personuppgiftsansvarig för dessa olika behandlingar. Således är man tvungen att bedöma 

personuppgiftsansvaret från fall till fall. 

En typ av behandling där det är relativt enkelt att avgöra personuppgiftsansvaret är den 

övergripande administrationen vilket tjänsteleverantören kommer att vara ansvarig för. 

Tjänsteleverantören kommer exempelvis att skapa konton för nya användare, administrera 

dessa konton, sköta driften, leverera support samt avhjälpa fel i tjänsten. För att kunna fullgöra 

dessa uppgifter kommer tjänsteleverantören att behöva behandla personuppgifter, sannolikt 

även känsliga sådana. Avseende denna behandling får det anses relativt klart att 

tjänsteleverantören är den som bestämmer över ändamål och medel. Det är tjänsteleverantören 

som kommer att initiera behandling av personuppgifter för syften som egentligen endast 

tjänsteleverantören känner till. Vidare är det endast tjänsteleverantören som beslutar över vilka 

typer av personuppgifter som behandlas för dessa syften samt hur dessa hanteras, till exempel 

när de raderas. 

Angående övrig behandling av personuppgifter talar vissa omständigheter för att det är den 

enskilde användaren som bestämmer över ändamål och medel på ett sätt som medför 

personuppgiftsansvar (som dock sannolikt bortfaller i och med en tillämpning av 6 § PuL) i 

och med att det är denne som beslutar om att skapa ett personligt hälsokonto, lägga upp 

information på sitt konto, importera samt exportera data till och från sitt konto, radera data 

samt besluta över vilka andra individer som ska tillåtas ta del av personuppgifter på dennes 

hälsokonto. Det finns dock även omständigheter som talar för att tjänsteleverantören kan anses 

diktera ändamål och medel med sådan övrig behandling. För det första kommer man inte ifrån 

att det är tjänsteleverantören, tillsammans med Socialdepartementet via Apotekens Service 

AB, som bestämt det övergripande syftet med personligt hälsokonto och således kommer att 

utforma kontot och tillhörande tjänster på ett sätt som gynnar det syftet. Vidare kommer 

tjänsteleverantören sannolikt att skapa ett gränssnitt som innehåller fält för inmatning av vissa 

specifika personuppgifter. Som exempel kan nämnas att man skapar formulär med frågor och 

fält för inmatning av svar i syfte att låta den enskilde användaren skapa hälsoprofiler etc. En 

inblandning av tjänsteleverantören på sådan detaljnivå medför att denne kan anses erhålla ett 

personuppgiftsansvar då denne faktiskt kan anses bestämma över vilka uppgifter som 

behandlas samt syftet med att så sker.  
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Även om de enskilda användarna på eget initiativ adderar personuppgifter i sina konton, vilket 

skulle kunna föranleda en slutsats att det är användaren som är personuppgiftsansvarig, kan 

tjänsteleverantören anses personuppgiftsansvarig för uppgifterna i analogi med 

Datainspektionens slutsats i ett tillsynsärende där man undersökte bankers användande av så 

kallade ”appar” och där man kom fram till att bankerna aktivt möjliggjort användning av 

”appen” och styr över dess funktioner och således blir ansvariga för personuppgifter som 

samlas in även om det sker på användarens initiativ.48 Datainspektionen ansåg dock att banken 

inte blir personuppgiftsansvarig för uppgifter som användaren sparar lokalt i sin telefon, och 

som aldrig når banken.  

Även om man anser att tjänsteleverantören saknar faktiska möjligheter att förfoga över de 

uppgifter användare lägger in i sina konton i den stund de läggs in samt eventuellt en kortare 

tid efter att uppgifterna adderats hamnar man förr eller senare i en situation då man måste anse 

att tjänsteleverantören har fått tillgång till uppgifterna då dessa sparas i en databas som 

tjänsteleverantören förfogar över. Vidare har Högsta förvaltningsdomen i en dom som 

redogörs för ovan slagit fast att ett personuppgiftsansvar kan inträda redan innan uppgifterna 

blir tillgängliga för den som anses vara personuppgiftsansvarig. 

Man bör även nämna att tjänsteleverantören förväntas tillhandahålla ett tekniskt gränssnitt som 

är publikt för leverantörer som vill erbjuda användare av personligt hälsokonto att ansluta 

applikationer och/eller tjänster till den enskildes hälsokonto. Således kan även dessa aktörer 

ådra sig ett personuppgiftsansvar. 

3.5.3 Andra aktörers eventuella personuppgiftsansvar 
Då vårdgivare är en av aktörerna som involveras i personligt hälsokonto är det relevant att 

utreda i vilken utsträckning vårdgivaren kan anses vara personuppgiftsansvarig för behandling 

av personuppgifter i anslutning till personligt hälsokonto. Vad det gäller möjligheten för 

innehavare av personligt hälsokonto att ta del av sina journaluppgifter som finns i 

vårdgivarens journalsystem har Inera AB föreslagit en modell som bygger på att 

                                                 
48 Datainspektionens beslut 2012-09-12, dnr 1613-2011 
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journaluppgifter exporteras från vårdgivaren till den enskildes personliga hälsokonto.49 En 

alternativ modell hade kunnat vara en s.k. hitta-och-titta modell där vårdtagaren tillåts gå in i 

sjukvårdens journalsystem och där ta del av informationen. En hitta-och-titta modell tillåter 

dock inte att vårdtagaren själv dokumenterar i vårdgivarens system vilket medför att modellen 

inte tillåter interaktion mellan vårdgivare och vårdtagare. Då denna interaktion av Inera 

bedöms viktig föreslår man således en modell som bygger på export av journalhandlingar. I 

och med att informationen exporteras till den enskildes personliga hälsokonto tillåts den 

enskilde att förfoga över informationen på ett sätt som tillåter att personuppgifter läggs till 

samt tas bort. Det innebär också att vårdgivaren inte längre bestämmer över syfte och medel 

med behandlingen och således kan man slå fast att vårdgivaren inte är personuppgiftsansvarig 

för behandlingen. Frågan om lagligheten i utlämning av journaluppgifter till personligt 

hälsokonto behandlas nedan i avsnitt 5.  

Den modell som föreslagits av Inera AB innefattar även import av personuppgifter från den 

enskildes hälsokonto till vårdgivare.50 Man säger att det ska finnas en exportyta, fack 3 i bild 1 

ovan, från vilken information ska kunna exporteras till vårdgivarens journalsystem. Vidare 

säger man att vårdgivaren behöver kunna ställa krav på innehåll och struktur avseende den 

information man önskar från vårdtagaren. Det faktum att vårdgivaren bestämmer över vilken 

information som ska lämnas och hur det ska ske innebär att vårdgivaren blir 

personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvaret inträder vid den tidpunkt då vårdtagaren 

skickar informationen, även om vårdgivaren vid denna tidpunkt inte kan förfoga över 

informationen.51 

3.6 Slutsats avseende personuppgiftsansvaret 
Som framgått av resonemanget ovan är det inte möjligt att ålägga någon part ensamt ansvar 

för all personuppgiftshantering som kommer att ske inom ramen för personligt hälsokonto. 

Vem som anses personuppgiftsansvarig för en viss behandling beror på ett flertal 

                                                 
49 För diskussion kring modell se “Viktiga förutsättningar för att tillgängliggöra journalinformation till patienter 
via internet – Delrapport 2 från förstudien Din journal på nätet”, sid. 27, Inera AB, hämtad 2013-02-18 från 
http://www.inera.se/Documents/Invanartjanster/Din_journal_p%c3%a5_natet/Delrapport2DJN.pdf?epslanguage=
sv 
50 Detta får konsekvenser i form av att handlingarna anses inkomna enligt 2 kap. TF. 
51 HFD 2012 ref. 21 
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omständigheter och måste således bestämmas från fall till fall. Många omständigheter talar 

dock för att tjänsteleverantören av personligt hälsokonto får ett omfattande 

personuppgiftsansvar för de personuppgifter som behandlas i personliga hälsokonton. Ett 

sådant ansvar gäller dessutom redan innan tjänsteleverantören har fått tillgång till 

personuppgifterna. 

Att det är förknippat med svårigheter att identifiera vem eller vilka som är 

personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som kommer att ske inom 

ramen för personligt hälsokonto samt att personuppgiftsansvaret kan komma att delas eller 

variera mellan flera olika aktörer är problematiskt då ett tydligt och förutsägbart 

personuppgiftsansvar är en förutsättning för att aktuella skyddsåtgärder ska få avsedd effekt. 

Detta faktum får anses vara en av de största riskerna med personligt hälsokonto ur ett 

personuppgiftsskyddsperspektiv. 

 
  



 
 

28 
 

4.  Finns lagstöd för tjänsteleverantörens behandling av personuppgifter? 
I egenskap av personuppgiftsansvarig för en stor del av behandlingen av personuppgifter i 

personligt hälsokonto har tjänsteleverantören att se till att de grundläggande kraven på sådan 

behandling, som manifesteras i 9 § PuL, följs.  

För att det över huvud taget ska vara tillåtet för tjänsteleverantören att behandla 

personuppgifter måste stöd föreligga enligt någon av de i 10 § PuL angivna 

tillåtelsegrunderna. Här borde tjänsteleverantören kunna luta sig mot den rättsliga grund som 

innebär att behandling är tillåten för att kunna fullgöra ett avtal med den registrerade. Denna 

grund torde vara betydligt mer praktisk att luta sig mot än grund genom samtycke 

samtyckesförfarandet som medför en omfattande administration. Då det är den 

personuppgiftsansvarige som har bevisbördan för att samtycke inhämtats samt att adekvat 

information givits bör samtycket dokumenteras på något sätt. 

 I och med att behandlingen till stora delar kommer att omfatta känsliga personuppgifter krävs 

även att något av undantagen i 15-19 §§ PuL från det generella förbudet att behandla sådana 

personuppgifter är tillämpliga. Här kan man sannolikt med framgång luta sig mot 15 § PuL 

som tillåter behandling efter den registrerades uttryckliga samtycke52. Även här bör om 

möjligt annan grund än samtycke väljas av skäl som redogjorts för ovan. Närmast till hands 

torde vara tillåtelsegrund enligt 18 § PuL som tillåter behandling av känsliga personuppgifter 

för hälso- och sjukvårdsändamål inom vissa givna gränser, närmare bestämt bland annat om 

behandlingen är nödvändig för a) förebyggande hälso- och sjukvård, b) medicinska diagnoser, 

c) vård eller behandling, eller d) administration av hälso- och sjukvård. Nödvändighetskriteriet 

torde relativt ofta uppfyllas, och så även här, då det sannolikt endast krävs att en automatiserad 

behandling av personuppgifter innebär en påtaglig förenkling för den personuppgiftsansvarige 

jämfört med en manuell hantering.53 Är då behandlingen nödvändig för någon eller några av 

de syften som nämns i 18 §? Läser man lagrummet, förarbeten samt doktrin talar mycket för 

att behandlingen faktiskt kan anses rymmas inom a) förebyggande hälso- och sjukvård. 

Faktum är att man framgångsrikt kan argumentera för att den aktuella behandlingen omfattas 

av ”hälso- och sjukvårdsändamål” samt att det rör sig om ”förebyggande hälso- och sjukvård”. 
                                                 
52 Med uttryckligt samtycke menas att samtycket tydligt måste manifesteras vilket utesluter samtycke genom 
konkludent handlande 
53 SOU 1999:109 s. 156 samt SOU 2001:32 s. 95 
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Inera AB går i sin utredning ännu längre och säger om uppräkningen i 18 § PuL att 

”Uppräkningen torde täcka nästan all behandling av personuppgifter som förekommer om 

hälsa.” samt att det inte är ett krav att behandlingen sker inom hälso- och sjukvårdens 

verksamhet.54 Denna uppfattning får visst stöd i doktrin där man uttalar att det har ansetts 

rimligt att inte ge bestämmelsen en alltför snäv räckvidd och att även aktiviteter med bäring på 

hälso- och sjukvård utanför det primära vårdområdet måste kunna inbegripas.55 Undantaget 

från förbudet verkar således vara mycket långtgående vilket kan tyckas märkligt då det gäller 

kanske den mest känsliga typen av uppgifter. För att kunna göra en korrekt tolkning av 18 § 

bör man dock analysera artikel 8.3 i EG-direktivet mer noggrant. Artonde paragrafen PuL är 

visserligen tänkt att ha samma innebörd som artikel 8.3 och vid en jämförelse av dessa lagrum 

tycks detta stämma.56 Men om man även beaktar punkt 33 i ingressen till EG-direktivet tycks 

tolkningen bli en annan. Där sägs nämligen angående denna typ av personuppgifter att ”Dock 

måste det finnas en uttrycklig möjlighet att för att tillgodose särskilda behov, i synnerhet när 

behandlingen av uppgifterna utförs för ändamål som har samband med hälso- och sjukvården 

av personer som är underkastade tystnadsplikt…”. Min bedömning är att man med artikel 8.3 

faktiskt har avsett att omfatta endast sådan behandling av känsliga personuppgifter som sker 

inom hälso- och sjukvården. Slutsatsen får anses vara rimlig då den reglerar användandet av 

dessa typer av personuppgifter på ett högst sagt rimligt sätt. Slutsatsen stöds av Rynning som 

har hävdat att utformningen av paragrafen baseras på en felöversättning i den svenska 

versionen av EG-direktivet.57 Bedömningen är således att man inte med framgång kan luta sig 

mot 18 § PuL vad det gäller behandling av känsliga personuppgifter i personligt hälsokonto. 

Således återstår endast möjligheten att inhämta samtycke för behandlingen. 

Som ovan nämnts är det sannolikt att de enskilda kontoinnehavarna kommer att registrera 

personuppgifter, inklusive känsliga sådana, om andra än sig själva. Vidare kan de 

journaluppgifter som importeras till personliga hälsokonton innehålla sådana uppgifter. 

Således måste även ett sådant scenario tas hänsyn till. Redan att hitta en grund för generell 

                                                 
54 “Modellen Mitt Hälsokonto EHR-PHR – Juridisk promemoria om förutsättningar för att utlämna 
journalhandlningar till ett hälsokonto på nätet”, sid. 14, Inera AB, hämtad 2013-02-18 från 
http://www.inera.se/Documents/Invanartjanster/Din_journal_p%C3%A5_natet/Bilaga_1_DJN_Hlsokonto_EHR_
PHR.pdf?epslanguage=sv 
55 Öman och Lindblom, a.a. s. 312 
56 Öman och Lindblom, a.a. s. 309 
57 Förvaltningsrättslig tidskrift 2003 s. 112 
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behandling av personuppgifter som tillhör denna kategori individer är förknippad med 

problem. Att luta sig mot samma grund som ovan, det vill säga att behandlingen är nödvändig 

för att fullgöra avtal med den registrerade, är inte möjligt. De individer vars personuppgifter vi 

talar om här är inte avtalspart till tjänsteleverantören, dels är det inte sannolikt att ett avtal 

skulle kunna berättiga en personuppgiftsansvarig att behandla uppgifter om andra än 

avtalsparten.58 Man kan diskutera om den grund som kan tillåta en behandling som rör ett 

berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige som väger tyngre än den registrerades 

intresse av skydd mot kränkning och som kommer till uttryck i 10 f § PuL är tillämplig. Man 

får härvid beakta att det inte går att på förhand specificera vilka typer av personuppgifter som 

kommer att behandlas. Det kan komma att handla om enbart namn på sjukvårdspersonal som 

varit delaktiga i behandling av patient samt namn på anhöriga men denna information kan 

även kompletteras med en mängd olika typer av information och i vissa fall kommer sannolikt 

informationen att vara av karaktären känsliga personuppgifter. Således är det svårt att göra en 

generell bedömning om de enskildas intresse av skydd mot kränkning. En bedömning måste 

göras från fall till fall vilket i sig framstår som betungande ur ett administrativt perspektiv. 

Vad det gäller känsliga personuppgifter tillhörande annan än ägaren till hälsokontot och 

lagligheten i behandling av sådana data krävs för det första att behandlingen är nödvändig 

enligt för något av de syften som anges i 10 § PuL. Som ovan framgått går det inte att uttala 

sig generellt om detta vad det gäller det personliga hälsokontot. Om en sådan behandling visar 

sig tillåten måste man även finna en rättslig grund för behandlingen av känsliga 

personuppgifter i 15-20 §§ PuL och i enlighet med resonemanget ovan innebär det att man 

tvingas inhämta samtycke från dem vars uppgifter behandlas. 

  

                                                 
58 Öman och Lindblom, a.a. s. 231 
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5. Rättsligt stöd för utlämnande av journaluppgifter till personligt 

hälsokonto 
En central komponent i det personliga hälsokontot är den enskildes möjlighet att importera 

journaluppgifter från vårdgivarens journalsystem till sitt personliga hälsokonto. Det förslag 

som Inera AB lagt fram om personligt hälsokonto bygger på en modell enligt vilken vården 

exporterar journalinformation från sjukvårdens journalsystem till ett så kallat fack 2. Från 

detta fack 2 kan sedan den enskilde användaren av personligt hälsokonto hämta 

vårdinformation ur sin egen journal. Modellen återges i bild 1 ovan. Som anges i Inera ABs 

förslag måste sjukvården för att kunna lämna ut journalhandlingar upprätta rutiner för att 

pröva huruvida sekretess råder för de uppgifter som ska lämnas ut, en så kallad menprövning. 

Inera AB föreslår dock att vissa uppgifter är av en sådan natur att ett generellt beslut bör 

kunna tas om utlämning varefter sådana uppgifter automatiskt ska lämnas ut utan en prövning 

i de enskilda fallet.59 Skälet till förslaget är sannolikt att man önskar begränsa den omfattande 

administration som skulle följa av att en stor andel av den svenska befolkningen begär ut sina 

journaluppgifter. De typer av information som man föreslår kunna omfattas av ett sådant 

generellt beslut är uppgifter som man anser inte kan vara skadliga för patienten själv eller 

tredje part. Som exempel på sådan information nämns ordinationer, bokade tider och 

varningsinformation om överkänslighet. Man föreslår även att information som provsvar, 

diagnoser och slutanteckningar ska kunna omfattas av generell utlämning utan prövning i det 

enskilda fallet, dock med vissa begränsningar så som att vårdpersonal ska anse att patienten 

har förutsättning att ta del av informationen utan risk för skada samt först efter att ett 

”kontrakt” upprättats mellan vården och patienten. Journaluppgifter innehåller känsliga 

personuppgifter och lagstiftaren har reglerat hur sådana uppgifter får hanteras. För att bedöma 

huruvida ett utlämnande av uppgifterna får ske måste ett flertal lagrum beaktas. Följande 

avsnitt behandlar huruvida rättsligt stöd föreligger för den utlämning av journaluppgifter som 

förslås av Inera AB. 

                                                 
59 “Viktiga förutsättningar för att tillgängliggöra journalinformation till patienter via internet – Delrapport 2 från 
förstudien Din journal på nätet”, sid. 34 f., Inera AB, hämtad 2013-02-18 från 
http://www.inera.se/Documents/Invanartjanster/Din_journal_p%c3%a5_natet/Delrapport2DJN.pdf?epslanguage=
sv 
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5.1. Allmänt om utlämnande 
Av 2 § PuL framgår att lagen är subsidiär i förhållande till andra författningar. Finns 

bestämmelser i annan lag eller förordning som avviker från PuL ska såldes de bestämmelserna 

tillämpas istället. Vad det gäller personuppgiftshantering inom hälso- och sjukvården finns 

bestämmelser i patientdatalagen (2008:355), PDL. I patientdatalagens femte kapitel anges 

grundläggande bestämmelser om utlämnande av uppgifter och handlingar. Regler för 

offentlighet och sekretess ges i tryckfrihetsförordningen samt i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), OSL. 

5.1.1 Allmänna hälso- och sjukvården 
Vad det gäller rätten att ta del av handlingar och uppgifter inom den allmänna hälso- och 

sjukvården hänvisar 5 kap. 1 § PDL till TF och OSL. Journalhandlingar täcks av definitionen 

för allmänna handlingar. Allmänna handlingar är enligt huvudregeln offentliga och därmed i 

princip tillgängliga för envar. Det finns dock ett antal sekretessgrunder som medför att en 

handling som omfattas av någon eller några sekretessgrunder inte ska anses vara offentlig, helt 

eller delvis. Journaluppgifter omfattas av en sådan sekretessgrund vilket medför att sådana 

handlingar endast får lämnas ut efter intresseavvägning. Hur en sådan intresseavvägning ska 

göras regleras i 25 kap. 1 § OSL där det anges att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården 

för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står 

klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.60 

Således kan man dra slutsatsen att vanligtvis bör en patient få ta del av journaluppgifter som 

rör den egna personen. Att så är fallet framgår även av 12 kap 1 § OSL där det sägs att 

sekretess till skydd för en enskild inte gäller i förhållande till den enskilde själv, om inte annat 

anges i OSL samt i 12 kap. 2 § OSL där det sägs att en enskild helt eller delvis kan häva 

sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i OSL. Det finns 

dock ett viktigt undantag till dessa regler om en patients rätt att få ta del av journalhandlingar 

och detta framgår av 25 kap. 6 § OSL. Enligt lagrummet gäller sekretess i förhållande till den 

vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det 

                                                 
60 Att man använt sig av det s.k. omvända skaderekvisitet innebär en presumtion för sekretess och detta 
skaderekvisit brukar användas då man önskar ett starkare sekretesskydd. 
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med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften 

inte lämnas till honom eller henne.  

5.1.2 Enskild hälso- och sjukvård 
Redogörelsen i 5.1.1 gäller inte den enskilda hälso- och sjukvården då privata vårdgivare inte 

omfattas av det offentligrättsliga regelsystemet som innefattar TF och OSL. Det betyder 

emellertid inte att privata aktörer kan lämna ut journaluppgifter helt fritt. För dessa aktörer 

finns bestämmelser om tystnadsplikt och utlämnande vilka är samlade i 6 kap. 12-13 §§ 

patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, samt i 8 kap. 2 § PDL. Enligt 8 kap. 2 § PDL ska en 

journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård på begäran så snart som möjligt 

tillhandahållas om inte annat följer av 6 kap. 12-13 §§ PDL. Enligt 6 kap. 12 § PDL gäller 

tystnadsplikt angående uppgift om en patients hälsotillstånd även i förhållande till patienten 

själv om det med hänsyn till ändamålet med hälso- och sjukvården är av synnerligen vikt att 

uppgiften inte lämnas till patienten. 

5.2 Är beslut om generell utlämning av journaluppgifter förenlig med 
sekretesslagstiftningen? 
Huvudregel avseende sekretess är att om en uppgift omfattas av sekretess enligt 21-40 kap. 

OSL gäller sekretessen inte mot den enskilde, till vars förmån sekretessen gäller.61 Detta 

framgår även av praxis.62 Detsamma gäller inom enskild hälso- och sjukvård vilket framgår av 

8 kap. 2 § PDL. Detta innebär att om man på ett säkert sätt, exempelvis genom stark 

autentisering, kan identifiera den enskilde som begär ut uppgifterna till det personliga 

hälsokontot bör huvudregeln avseende sekretess inte förhindra ett utlämnande baserat på ett 

generellt beslut.  

Dock kvarstår det faktum att sekretess, enligt 25 kap. 6 § OSL samt 6 kap. 12 § PSL i ett 

begränsat antal fall kan komma att gälla mot den individ till vars förmån sekretessen gäller. I 

och med att lagrummen endast omfattar hälsotillstånd kan man konstatera att information som 

rör tidsbokning inte här kan omfattas av sekretess/tystnadsplikt. Denna typ av information kan 

således, utan hinder av denna lagstiftning, automatiskt exporteras från hälso- och sjukvården 

                                                 
61 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, 8 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 243 
62 Se JO 1982/83 s. 22, RÅ 1983 2:37 samt JO 1999/2000 s. 384 
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vilket också redan idag sker med stöd i Socialstyrelsens författningssamling.63 Vad gäller 

information som rör hälsotillstånd har det inte närmare angivits i vilka fall en patient kan 

förvägras ta del av journaluppgifter men då det krävs att uppgiftslämnandet allvarligt ska 

motverka vården eller behandlingen har det i viss doktrin hävdats att man kan utgå från att 

stadgandet i praktiken blir tillämplig främst inom den psykiatriska vården.64 

Även om det kan tyckas vara möjligt att identifiera sekretessbelagda uppgifter som har det 

gemensamt att de aldrig kan komma att orsaka men om de lämnas ut kvarstår faktum att 2 kap. 

14 § TF föreskriver att en begäran att få ta del av allmän handling skall prövas av 

myndigheten. Detta har i doktrin tolkats som att frågan om eventuell sekretess ska prövas 

varje gång som en viss uppgift begärs utlämnad.65 Att pröva fråga om sekretess varje gång en 

viss handling begärs utlämnad, även om handlingen begärts ut vid tidigare tillfälle, är också 

praxis inom många myndigheter.66 Ovanstående talar för att det saknas lagstöd för ett generellt 

beslut om att alltid lämna ut vissa sekretessbelagda handlingar. 

Slutligen kan det vara svårt att på förhand definiera och ta hänsyn till alla faktorer som kan 

komma att påverka en bedömning om utlämnande av dessa handlingar. I och med att det 

handlar om känsliga personuppgifter bör man tillämpa en försiktighetsprincip vilket talar för 

att inte generellt besluta om utlämnande av handlingar som föreslagits.  

  

                                                 
63 2 kap. 5 § SOSFS 2008:14 
64 Bohlin, a.a. s. 245 
65 Bohlin , a.a. s. 200 
66 Som exempel kan nämnas Domstolsverkets handböcker där följande anges angående utlämnande och sekretess 
” Frågan om sekretess ska prövas på nytt vid varje begäran om utlämnande av en handling. Man kan alltså aldrig 
vägra att lämna ut en handling med hänvisning till att den vid ett tidigare tillfälle har ansetts hemlig.”, hämtad 
2013-03-02 från http://www.dvhandbok.domstol.se 
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6 Slutsatser 
Regeringens långt gångna planer på att etablera ett personligt hälsokonto innebär bl.a. att 

allmänheten kommer att erbjudas ett webb baserat konto i vilket man kommer att kunna spara 

och hantera diverse hälso- och sjukvårdsinformation relaterat till den egna individen. Till 

kontot kommer man att kunna importera diverse dokumentation, bl.a. patientjournaler som 

upprättats hos vårdgivaren. Via kontot kommer man även att kunna interagera med sjukvården 

samt inom andra konstellationer såsom exempelvis patientgrupper. Man kommer även att 

kunna låta andra få tillgång till sitt eget konto. 

Initiativet ger anledning till en mängd frågor och farhågor från ett integritetsskyddsperspektiv. 

Av utrymmesskäl har endast ett fåtal av dessa frågor kunnat behandlas i detta arbete. 

När man studerar hur ett personligt hälsokonto kan komma att vara beskaffat står det klart att 

man bör vara försiktig med att förutsätta att undantaget för privat behandling av 

personuppgifter, som uttrycks i 6 § PuL, generellt kommer att gälla för den behandling den 

enskilda användaren företar i sitt eget konto. Skälet är att det framstår som sannolikt att 

leverantörer av det personliga hälsokontot samt kringtjänster som kan anslutas till kontot kan 

komma att bli personuppgiftsansvariga för stora delar av den behandling som den enskilde 

företar. I den utsträckningen så är fallet är undantaget i 6 § inte tillämpligt. 

En grundläggande förutsättning för att de skyddsåtgärder för den personliga integriteten, som i 

första hand kommer till uttryck genom PuL, skall få avsedd effekt är att det är tydligt vem som 

är personuppgiftsansvarig. Om så inte är fallet riskeras att nödvändiga skyddsåtgärder inte 

vidtas. I fallet med personligt hälsokonto, som det ser ut att vara beskaffat när det blir 

tillgängligt för allmänheten, kommer en stor mängd aktörer vara involverade i behandlingen 

av personuppgifter. Dessutom får det anses vara relativt komplicerat att bedöma vilken av 

dessa aktörer som blir personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Ansvaret 

kommer dessutom att variera mellan dessa aktörer beroende på vilken typ av behandling som 

företas. Således är risken stor att personuppgiftsansvaret, åtminstone delvis, kommer att falla 

mellan stolarna. 

En central funktion i personligt hälsokonto är utlämningen av personuppgifter från 

vårdgivarens journalsystem till hälsokontot. Då det råder sekretess för den typen av offentliga 
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handlingar måste vårdgivaren innan utlämning sker bedöma om utlämnandet kan orsaka men 

för den vars personuppgifter lämnas ut. Sannolikheten är stor att en sådan bedömning kommer 

att medföra en stor administrativ börda för vårdgivaren, särskilt om en stor del av allmänheten 

väljer att skapa ett personligt hälsokonto och begär utlämnande av sådana uppgifter till sitt 

konto. I det aktuella projektet med att etablera personligt hälsokonto har man därför föreslagit 

att ett generellt beslut tas om att tillåta utlämnande av vad man kallar ”harmlös data”. Någon 

legal definition av ”harmlös data” finns inte. Det förefaller vidare inte vara förenligt med 

aktuell lagstiftning att ta generella beslut om utlämnande av sekretessbelagda offentlig 

handlingar. 

Avslutningsvis bör nämnas, vilket även framgår av ovanstående, att det är viktigt att man på 

ett tidigt stadium utreder eventuella risker med ett projekt som personligt hälsokonto. En 

central risk som bör analyseras grundläggande är efterlevnad till lagstiftning. Brister i sådana 

riskanalyser riskerar att få allvarliga konsekvenser vilket exemplifieras av projektet LifeGene 

som stoppats p.g.a. bristande efterlevnad till PuL. 
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