
Hantering av personuppgifter i innovationsprojekt 

När svaret på någon av frågorna nedan är ”JA” finns en stark indikation på att personuppgifter hanteras i projektet. 
Mer information om hur man får hantera personuppgifter finns på VGR:s intranät under GDPR.

Samlas information som kan 
knytas till en person in i projektet?

Ska lösningen behandla 
information som kan knytas till en 
person?

Ska det ske patientinvolvering i 
projektet?
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Personuppgifter är all 
slags information som kan 
knytas till en fysisk person 
som är i livet. Exempel på 
personuppgifter: namn, 

adress,  patient-id, bilder, 
pseudonymiserade

uppgifter, personnummer, 
E-postadress

Vid hantering av 
personuppgifter 

och frågor   
kontakta din 
verksamhets 

dataskyddsombud
Länk

Behandling av 
personuppgifter är i 
princip alla åtgärder 

som sker med 
personuppgifter.

Exempel är: samla in 
registrera, läsa, 

arkivera, lämna ut

https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/amnen-a-o/juridik/gdpr/
https://www.vgregion.se/kontakt-vgr/dataskyddsombud/


Att tänka på vid hantering av personuppgifter i 
innovationsprojekt 

• Begreppet personuppgifter är väldigt brett. Personuppgifter är all slags information som kan, 
direkt eller indirekt, knytas till en fysisk person som är i livet. 

• Både GDPR och patientdatalagen (PDL) måste beaktas vid bedömning av eventuell hantering 
av patientuppgifter.

• Samla inte in mer uppgifter än som behövs (dataminimering).
• All personuppgiftsbehandling ska registreras (anmälas) till dataskyddsombudet (vissa 

undantag för anställdas personuppgifter kan göras).
• Verksamhetschef ansvarar för att :

• bedöma det finns rättslig grund för hantering av personuppgifter. Bedömning måste ske 
utifrån varje enskilt fall.

• tilldela personen som ska arbeta med patientdata ett särskilt uppdrag för detta
• Pseudonymiserade (kodade) uppgifter räknas som personuppgifter så länge kodnyckeln finns 

kvar oavsett om den som har tillgång till de kodade uppgifterna har kodnyckeln eller ej.
• Vid enkäter där svarspersonerna är anonyma kan det finnas risk för att svarspersonerna ger 

svar som gör att de ändå kan identifieras, då är det personuppgifter som samlas in. Risken för 
detta kan öka vid enkäter med fritextrutor. 

Mer information
Under GDPR på 
VGR:s intranät 

Dokumentet 
Personuppgifter och 
innovations-projekt


