
  

 

 

 

 

Instruktioner för personuppgiftsbehandling 

Denna bilaga utgör instruktioner till Personuppgiftsbiträdet (PUB) i enlighet med punkten 5.2 i 
personuppgiftsbiträdesavtalet. 
 
Instruktionerna gäller i förekommande fall även underbiträden till PUB. 
 
 
 

Registrerade  
De kategorier av registrerade som uppgifterna avses är det mikrobiologiska laboratoriets 
inrapporterade odlingsresultat och tillhörande resistensbestämningar.  

 
1. Under de första 14 dagarna kan analysresultatet lokalt knytas till ursprungsanalysen 

med hjälp av laboratoriets unika löpnummer.  
2. Efter 14 dagar avidentifieras analysresultatet i systemet. Laboratoriets unika 

löpnummer tas bort och därmed kan inte längre resultatens ursprung återskapas.  
3. Data innehållande information om kön, ålder (år och månad), utsvarande 

laboratorium, provtagande verksamhet (HSA-ID) samt analysresultaten sparas i 
databasen efter avidentifiering.  

 

Typ av uppgifter som ska behandlas 
De uppgifter som ska behandlas är laboratorium, laboratoriets unika löpnummer, 
provtagningsdatum, provmaterial, typ av analys, ålder (år, månad), kön, analysresultat samt 
provtagande verksamhet.  
 

Behandling 
Registrerade personuppgifter behandlas på två olika sätt. 

1. Importfiler 
a. Lagring av orginalfil innehållande laboratoriets unika löpnummer sker på 

Folkhälsomyndigheten. Denna hantering ger möjlighet för 
Folkhälsomyndigheten att korrigera data i Svebar som orsakats av driftsavbrott 
eller felaktigheter i systemfunktion.  

b. Originalfiler innehållande laboratoriets unika löpnummer sparas i 6 månader på 
Folkhälsomyndigheten. Därefter raderas filerna.    

 
2. Svebar  

a. Efter 14 dagar tas laboratoriet unika löpnummer bort från analysresultatet i 
systemet. Därmed kan inte längre resultatens ursprung återskapas.  

Data innehållande information om kön, ålder (år och månad), utsvarande 
laboratorium, provtagande verksamhet (HSA-ID) samt analysresultaten sparas i 
databasen efter avidentifiering. 

 
 



Ändamål 
Personuppgifterna kommer att behandlas för följande ändamål:  

- Importfiler: endast vid driftsavbrott eller felaktigheter i systemfunktion.  
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led 
i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning och tillämplig nationell rätt. 
Laboratoriets löpnummer används för Svebars funktion gällande tidiga varningar.  

- Svebar: Data innehållande information om kön, ålder (år och månad), utsvarande 
laboratorium, provtagande verksamhet (HSA-ID) samt analysresultaten behandlas vid 
validering, nationella rapporter och sammanställningar samt vetenskapliga 
publikationer. 

 

Tekniska och Organisatoriska säkerhetsåtgärder 
 
Informationen ska åtkomstskyddas mot intrång genom att systemet kräver certifikat för 
åtkomst.  
 
Säkerhetskopiering av data ska ske i enlighet med Folkhälsomyndigheten IT-rutiner.  
 
Rapportering och hantering av incidenter sker enligt Personuppgiftsbiträdesavtal för Svebar 
(Svensk bevakning av antibiotikaresistens). 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.  
 
 
 
Ort och datum    Ort och datum 
 
 
 
Namn    Namn 
 
 

 

 

 

 

 


