
DATA I EGNA HÄNDER
EN ESO-RAPPORT OM  PERSONLIGA HÄLSOKONTON



FRÅGESTÄLLNINGAR

1. Hur löser vi informationsförsörjningen i vården och 
omsorgen så att all data som är relevant i ett hälso-, 
vård-, omsorgs- och forskningsperspektiv finns 
tillgänglig där och när den behövs?

2. Vilka problem och möjligheter innebär 
dataskyddsförordningen och den svenska 
lagstiftningen för personliga hälsokonton? 

3. Hur bör ett juridiskt ramverk för individcentrerad 
lagring utformas?

4. Hur implementera personliga hälsokonton?



PROBLEMET

• Informationen om är:

• Fragmenterad

• Olika strukturerad

• Inte tillgänglig

• Ofullständig

• Osäker

• Kostsam



PERSONLIGA 
HÄLSOKONTON

• All relevant hälso-, vård- och 
omsorgsinformation 

• En gemensam individcentrerad, 
distribuerad lagringstjänst

• En semantisk princip

• Individen har full förfoganderätt 
och kontroll – såvida inte annat 

anges i lag eller förordning



INTEGRITET

Behörigheter kopplas på 
individnivå till 
”definitionerna” och kan 
därmed styras granulärt



MER INFORMATION

https://origoprogrammet.org/



DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
- MÅLSÄTTNING OCH SYFTE

Effective data protection means putting individuals in 
control of their personal information: by strengthening 
existing rights and by increasing access to those rights. 
The idea is simple. It’s your data. You should have a say 
in how it is used.   (Kommuniké från Kommissionen)

”Fysiska personer bör ha kontroll över sina egna 
personuppgifter. Den rättsliga säkerheten och 
smidigheten för fysiska personer, ekonomiska 
operatörer och myndigheter bör stärkas”  (Skäl 7 i 
GDPR)



DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
- TANKEMODELL

• Institutionella aktörer behandlar 
information om individer

• Informationen finns i institutionernas 
egna system



DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
- ÖPPNINGAR FÖR INDIVIDCENTRERAD LAGRING

Artikel 15   Den registrerades rätt till tillgång 

”Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna ... i ett 
elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat.” 

Artikel 20   Rätt till dataportabilitet

”Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon 
har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format 
och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den 
personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om behandlingen grundar sig 
på samtycke eller på ett avtal.”



DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
- ANPASSNINGAR AV SVENSK LAGSTIFTNING

• Mest anpassningar av referenser (direktiv => förordning)

• Defensiv ansats

• Inga begränsning av rättigheterna i artiklarna 13-15 
(förutom minnesanteckningar)



INDIVIDCENTRERAD 
LAGRING - REGLERING

• En lag kompletterat med förordningar för olika 
sektorer

• Reglerar rättigheter och skyldigheter i förhållande till 
information som lagras i individkonton

• Utgångspunkt: individen har full förfoganderätt över 
informationen – såvida inte annat anges i lag eller 
förordning

• Implementeringsbar i den individcentrerade 
lagringstjänsten 



KONCEPT

Rättigheter och skyldigheter definieras i sju 
dimensioner:

• Ändamål 

• Rättslig grund

• Typ av behandling

• Typ av data

• Användarroll

• Individ

• Tid



STEG I IMPLEMENTERINGEN

• Utveckling av plattformen

• Frivillig användning – stående begäran att få ut 
information från vårdens och omsorgens system + 
egengenererad information?

• Utarbetande av lagstiftning för individcentrerad lagring

• Utarbetande av statuter för förvaltningen av 
plattformen

• Obligatoriskt för vård- och omsorgsgivare att lagra all 
information i de personliga hälsokontona



ANSVAR, FINANSIERING OCH 
DRIFT

• Plattformen för personliga hälsokonton en basal 
samhällelig infrastruktur!

• Staten bör finansiera utvecklingen

• En oberoende, självfinansierad icke-vinstdrivande 
organisation bör driva den



TACK!
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HUR LAGRA 
INFORMATIONEN?



DEN GORDISKA 
KNUTEN

• Den institutionella strukturen

• Tekniken

• Juridiken


