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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Myndigheten är positiv till utredningens förslag men har ett antal synpunkter och förslag nedan,
som bör tas i beaktande.
Ambitionen att Sverige ska vara världsbäst kräver tid och särskilt utbildning för att nå, det är
viktigt att utrymme ges för båda. Den senaste tidens uppdagande av myndigheters hantering av
uppgifter har visat att det främst är den mänskliga faktorn som har varit avgörande när
information inte har hanterats korrekt. Flertalet av tillfällena har det handlat om att medvetet
inte följa de lagar som gäller. En avgörande faktor är att de enskildas förtroende för att de
uppgifter som de lämnar hanteras korrekt av såväl privat som offentlig verksamhet.
Myndigheter är i vissa delar beroende av att de enskilda har förtroende att lämna uppgifter för
att myndigheterna ska kunna utföra sina uppdrag. Vid exempelvis framtagenade av statistik eller
undersökningar, för att ta fram underlag och förslag på åtgärder för att säkerställa jämlik hälsa.
Förslaget om uppförandekoder är välkommet och viktigt för att ge stöd i de osäkerheter och den
okunskap som finns vad gäller behandling av personuppgifter. De kommer även leda till att
säkerställa att inte stora skillnader uppstår i behandlingen av personuppgifter inom samma
område. Förslagen om uppförandekoder bör inte anses som uttömmande, det kan finnas behov
av sådana även på områden som utredningen inte har identifierat, exempelvis forskning och
statistikframställning. Folkhälsomyndigheten nämns inte bland de myndigheter som föreslås
ingå vid framtagandet av uppförandekoder på skolområdet, hälso- och sjukvårdsområdet eller
välfärdsteknik inom socialtjänst. Myndigheten har ett intresse av att följa och bidra till
utvecklingen vid framtagandet av uppförandekoder inom dessa områden. Folkhälsomyndigheten
har ett behov av kunna använda sig av och använder sig redan idag till viss del av dessa
uppgifter för att följa barns och ungas hälsa men även övriga befolkningens hälsa på lokal,
regional och nationell nivå.
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Syftet med en statlig molntjänst kan uppnås genom andra åtgärder, såsom exempelvis inrättande
av kompetenscenter, som också föreslås av utredningen, eller upprättande av kompetensnätverk.
Därtill finns det även risker förknippade med att samla all information i ett eller några få moln.
Det underlättar inte bara för användaren men även för den som vill komma åt informationen.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör, Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har chefsjuristen, Markos Stavroulakis, deltagit. Juristen, Tina Chavoshi har
varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Tina Chavoshi
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