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Personuppgifter och 
innovationsprojekt 
Inför varje innovationsprojekt är det viktigt att fastställa om personuppgifter 
kommer att behandlas inom ramen för projektet. Med personuppgifter avses all 
slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, 
som t.ex. personnummer, namn, adressuppgifter och information om personers 
hälsa. Exempel på sådant som kan utgöra personuppgiftsbehandling är att läsa i 
patientjournaler, titta på bilder eller ta del av en patients muntliga information. 
Pseudonymiserade (kodade) uppgifter räknas som personuppgifter så länge 
kodnyckeln finns kvar oavsett om den som förfogar över de kodade uppgifterna 
har tillgång till kodnyckeln eller ej.  

Finns rättslig grund för behandling av 
personuppgifter? 
All personuppgiftsbehandling förutsätter att det finns stöd i lag (rättslig grund). När det gäller 

innovationsprojekt finns det ett begränsat utrymme för att behandla personuppgifter, såsom 

uppgifter ur patientjournaler. Verksamhetschef ansvarar för att säkerställa att ett projekt som 

involverar personuppgiftsbehandling har stöd i lag. Att utveckla och säkra kvaliteten i en 

verksamhet i enlighet med 2 kap. 4 § 4 patientdatalagen (2008:355) är den enda rättsliga 

grunden (”allmänt intresse”) som medger att personuppgiftsbehandling sker i 

innovationsprojekt. En bedömning av huruvida denna grund är tillämplig måste göras i varje 

enskilt fall.  

 

För att personuppgiftsbehandling ska få ske krävs även att behandlingen är nödvändig för att 

uppnå syftet. Vidare får inte mer uppgifter än vad som behövs behandlas. En bedömning måste 

göras i varje innovationsprojekt, varvid gällande lagstiftning och de rutiner VGR ställt upp 

måste följas (se ”Information om GDPR” på VGR:s intranät).    
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Dela och registrera behandling av 
personuppgifter 
För att dela personuppgifter med aktör utanför VGR, t.ex. universitet eller företag, kan det 

krävas avtal. Det är då viktigt att klargöra vilken nämnd eller styrelse som är ansvarig för de 

personuppgifter som behandlas (personuppgiftsansvarig).  

 

All personuppgiftsbehandling ska registreras (anmälas) till dataskyddsombudet för den 

förvaltning som behandlar personuppgifterna. Information om dataskyddsombud finns på 

VGR:s intranät.  

Mer information  
• Sök på GDPR på VGR:s intranät 

• När det gäller ST-läkares och studenters deltagande i systematiskt 

kvalitetsarbete finns information i ”ST-läkares och studenters åtkomst till 

patientuppgifter”, dnr RS 2019-07420. 

 

https://www.vgregion.se/kontakt-vgr/dataskyddsombud/

