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Ett steg framåt för  
patienter, vårdgivare  

och forskarsamhället?
Den 3 maj 2022 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett förslag till 

förordning gällande ett europeiskt hälsodataområde för att ta itu med flera 
utmaningar i samband med elektroniska hälsouppgifter. Tillgång till kor-

rekta och aktuella hälsouppgifter är ofta nödvändig för att individer ska 
få lämplig vård, och i vissa fall till och med livsavgörande. Vikten av aktu-

ella hälsouppgifter för hälso- och sjukvården har blivit uppenbar, särskilt 
under pandemin, men det har också blivit tydligt att det finns vissa hinder 

för att få tillgång till och dela hälsouppgifter över EU:s gränser.

FÖRSLAG OM ETT EUROPEISKT HÄLSODATAOMRÅDE:
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Det allmänna syftet med den föreslagna förordning-
en är att se till att EU-medborgarna har ökad kont-
roll över sina elektroniska hälsouppgifter (den 
”primära användningen”). Förordningen syftar 
dock också till att säkerställa en rättslig ram som 

består av betrodda styrningsmekanismer för EU och med-
lemsstaterna och en säker personuppgiftsbehandlingsmiljö. 
Detta skulle göra det möjligt för forskare, innovatörer, be-
slutsfattare och tillsynsmyndigheter på EU- och medlems-
statsnivå att få tillgång till relevanta elektroniska hälsoupp-
gifter för att främja bättre diagnos, behandling och välbe-
finnande för enskilda personer, och leda till bättre och väl-
informerade strategier (den ”sekundära användningen”). 
Den föreslagna förordningen syftar också till att stödja en 
verklig inre marknad för digitala hälsoprodukter och häl-
sotjänster genom att harmonisera reglerna och att öka hälso- 
och sjukvårdssystemens effektivitet.

Den föreslagna förordningen kommer också att främja 
bättre utbyte av och tillgång till olika typer av elektroniska 
hälsouppgifter såsom elektroniska patientjournaler, geno-
mikdata och patientregister. Ett förbättrat utbyte av uppgif-
ter kommer inte bara att stödja tillhandahållandet av hälso- 
och sjukvård till patienter utomlands, utan även hälsoforsk-
ning, innovation och andra områden genom nya regler för 
sekundär användning av elektroniska hälsouppgifter.

I praktiken fastställs i förslaget om ett europeiskt hälso-
dataområde ett europeiskt hälsodatasystem som gör det möj-
ligt för enheter att få tillgång till registrerades hälsouppgif-
ter. Genom att göra det obligatoriskt för medlemsländerna 
att ansluta sig till den EU-omfattande MyHealth@Eu-infra-
strukturen och ansluta vårdgivare och apotek i medlems-
staterna till infrastrukturen kommer den nya förordningen 
att göra det möjligt för enheter som sjukhus att få tillgång 

till enskilda personers elektroniska hälsouppgifter. Detta är 
till exempel fördelaktigt för privatpersoner som blir sjuka 
när de är på semester i en annan medlemsstat och behöver 
vård.

Det europeiska hälsodataområdet underlättar de regist-
rerades rätt till adekvat vård när de är utomlands, men vi 
anser att den största fördelen med den nya förordningen är 
förslaget om sekundär användning av hälsouppgifter.

Samspel med GDPR
Innan vi redogör för sekundärbehandlingen, som i vår be-
dömning är förslagets stora fördel, är en snabb sammanfatt-
ning av ansvar och krav enligt GDPR på sin plats för att 
förstå den nya förordningen. Principen om ändamålsbe-
gränsning, som anges i artikel 5.1 b, har länge betraktats 
som en hörnsten i personuppgiftsskyddet och en förutsätt-
ning för de flesta andra grundläggande krav enligt data-
skyddslagstiftningen. Principen kräver att personuppgifter 
samlas in för specifika, uttryckligt angivna och legitima än-
damål och inte behandlas ytterligare på ett sätt som är oför-
enligt med dessa ändamål. Enkelt uttryckt får personupp-
gifter endast behandlas för de ändamål för vilka de samlas 
in – den primära användningen av personuppgifterna – och 
inte för något annat sekundärt ändamål. Artikel 5.1 b inne-
håller emellertid ett undantag för sekundär användning av 
personuppgifter, nämligen behandling av personuppgifter 
för vetenskapliga forskningsändamål. Enligt dataskydds-
förordningen är det således möjligt att, med förbehåll för 
den andra bestämmelsen i förordningen, behandla person-
uppgifter för sekundärt ändamål inom vetenskaplig forsk-
ning. För andra ändamål, såsom innovation och utveckling 
av produkter och tjänster som bidrar till hälso- och sjuk-
vårdssektorn, behöver företag fortfarande överväga princi-

juridik



   pharma industry nr 1-23   29

pen om ändamålsbegränsning. Detta innebär att om per-
sonuppgifter ska användas för sådana ändamål måste de 
samlas in för dessa ändamål.

Förslaget om ett europeiskt hälsodataområde ändrar det-
ta genom att möjliggöra sekundär användning av elektro-
niska hälsouppgifter för ett antal ändamål. Enligt artikel 34 
i förslaget kan olika aktörer ges tillgång till registrerades 
hälsouppgifter för ändamål som i) utvecklings- och inno-
vationsverksamhet för produkter eller tjänster som bidrar 
till folkhälsan eller den sociala tryggheten, eller ii) säker-
ställande av en hög kvalitets- och säkerhetsnivå för hälso- 
och sjukvård, läkemedel eller medicintekniska produkter. 
Dessutom tillåter förordningen användning av hälsodata 
för utbildning, testning och utvärdering av algoritmer, in-
klusive i medicintekniska produkter, AI-system och digi-
tala hälsotillämpningar som bidrar till folkhälsan eller den 
sociala tryggheten, eller för att säkerställa höga kvalitets- 
och säkerhetsnivåer inom hälso- och sjukvård, läkemedel 
eller medicintekniska produkter. Allt detta är ändamål för 

vilka det utan den föreslagna förordningen skulle vara svårt 
att behandla de registrerades hälsouppgifter utan att samla 
in dem för detta ändamål och erhålla de registrerades sam-
tycke till behandling. Vidare förbjuder artikel 9 i GDPR be-
handling av en registrerads hälsouppgifter om inte behand-
lingen kan baseras på något av undantagen i ovannämnda 
artikel. Enligt artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen får häl-
souppgifter behandlas för vetenskapliga ändamål. Sådan 
behandling måste dock baseras på EU-lagstiftning eller 
medlemsstaternas lagstiftning. Ordalydelsen i den föreslag-
na förordningen anger tydligt att förordningen kommer att 
ge den nödvändiga rättsliga grunden för ovannämnda be-
handling. Detta gör det lättare för verksamheter som vill 
använda det kommande systemet; uttalandet om den rätts-
liga grunden begränsar tvivel om lagligheten av deras be-
handling.

Dessutom reglerar den föreslagna förordningen också 
rollen som personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde 
för de verksamheter som tillhandahåller och får tillgång till 
hälsouppgifter. Enligt artikel 51 i förslaget till förordning 
ska verksamheter för tillgång till hälsouppgifter och upp-
giftsanvändare anses vara gemensamt personuppgiftsan-
svariga för hälsouppgifter som uppgiftsanvändare har till-
gång till. Genom att avvika från den allmänna dataskydds-
förordningens bedömning från fall till fall av rollen som 
personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde säkerställer 
förordningen att bedömningen av rollerna i ett sådant fall 
kommer att vara densamma i alla medlemsstater, vilket ska-
par rättssäkerhet för de enheter som drar nytta av systemet. 
Dessutom kommer Europeiska kommissionen att upprätta 
en mall för arrangemanget för gemensamt personuppgifts-
ansvar för att ytterligare underlätta användningen av det 
kommande systemet. 

Principen kräver att per
sonuppgifter samlas in 

för specifika, uttryckligt an
givna och legitima ändamål 
och inte behandlas ytterligare 
på ett sätt som är oförenligt 
med dessa ändamål.
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Gemensamt yttrande (03/2022) från EDPB och EDPS och  
eventuella farhågor
Dessa bredare möjligheter att behandla personuppgifter för 
sekundär användning ger emellertid också upphov till viss 
oro. Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och Europe-
iska datatillsynsmannen (EDPS) har kommit med ett gemen-
samt yttrande (03/2022) om förslaget till förordning, där man 
kommenterar dessa frågor. En av de frågor som EDPB och 
EDPS tar upp är att även om förordningens allmänna mål 
är att stärka fysiska personers rätt att få tillgång till och 
kontrollera sina personuppgifter, ger förordningen inte nå-
gon möjlighet för enskilda personer att begränsa tillgången 
till sina personuppgifter för sekundär behandling.

Ett annat problem som EDPB och EDPS tar upp är vidden 
av några av de syften som anges i artikel 34. Till exempel 
påpekar de specifikt att denna artikel eventuellt omfattar 
alla former av utvecklings- och innovationsverksamhet för 
produkter eller tjänster som bidrar till folkhälsa eller social 
trygghet. EDPB och EDPS rekommenderar att dessa ända-
mål avgränsas ytterligare. De rekommenderar också att man 
begränsar möjligheten att ta del av personuppgifter till si-
tuationer där det finns tillräcklig med koppling till folkhäl-
san och/eller social trygghet. 

Vi förstår EDPB:s och EDPS:s oro. Att tillåta utvecklings- 
och innovationsverksamhet ger dock möjlighet att utveckla 
innovationer och leda till produkter som kommer att gynna 
de registrerade, samhället och hälso- och sjukvården. Även 
om det kommer att finnas möjligheter att behandla de elekt-
roniska hälsouppgifterna för ytterligare ändamål, måste alla 
företag som utför sådan behandling för ovannämnda ända-
mål uppfylla kraven i GDPR och se till att personuppgifter 
behandlas med tillräcklig säkerhet. Om hälsouppgifter inte 
behandlas i enlighet med GDPR utgör Vastaamo-incidenten* 
en påminnelse om det möjliga resultatet av sådana brister 
och ansvaret för verksamheter som behandlar personliga 
hälsouppgifter.

Det bör också noteras att förordningen fastställer teknis-
ka och organisatoriska krav som kommer att leda till kost-
nader för verksamheter som är involverade i hälso- och sjuk-
vård samt för tillverkare, importörer och distributörer av 
elektroniska patientjournalsystem. Det är avgörande att så-
dana kostnader inte påverkar möjligheten att använda häl-
sodata inom hälso- och sjukvårdssystemet och för forskning 
och utveckling. Dessutom bygger den föreslagna förord-
ningen på och kompletterar flera befintliga och kommande 
rättsakter, såsom förordningen om medicintekniska produk-
ter (MDR), dataakten och den kommande AI-förordningen. 
Detta skulle kunna leda till gränsfrågor mellan de relevan-
ta rättsakterna och lägga ytterligare bördor på företagens 
complianceavdelningar. Detta beror på att det kan leda till 
en situation där tillverkarna inte bara måste följa sektors-

lagstiftningen utan också de ytterligare lagstadgade krav 
som följer av ny lagstiftning på flera områden.

EDPB och EDPS har också noterat denna potentiella frå-
ga om rättsosäkerhet, och i sitt gemensamma yttrande re-
kommenderas ytterligare klargörande av samspelet mellan 
förslaget och de ovannämnda rättsakterna.

Även om förordningen reglerar viktiga områden och där-
med harmoniserar reglerna inom EU gör den, liksom andra 
förordningar, det möjligt för flera områden att regleras av 
medlemsstaterna. En mer harmoniserad lagstiftning skulle 
ge större klarhet och rättssäkerhet för intressenter som an-
vänder hälsouppgifter för forskning. Dessutom kommer 
flera viktiga områden att regleras senare genom genomför-
andet av lagstiftningen. Sådana områden kommer följaktli-
gen att förbli oklara fram till dess att genomförandelagstift-
ningen har antagits. Detta kan leda till rättsosäkerhet på 
flera relevanta områden.

Slutsatser
Sammanfattningsvis, även om vi ser vissa utmaningar med 
den föreslagna förordningen, kommer fördelarna och de 
harmoniserade förslagen att göra det möjligt för företag 
inom life science att få tillgång till hälsouppgifter på ett nytt 
sätt. Viktigast av allt så kommer de inte att behöva inhämta 
de registrerades samtycke för att behandla deras person-
uppgifter, och det skapar också rättssäkerhet för de berörda 
verksamheterna. Vi tror att detta är fördelaktigt för verk-
samheter som utvecklar produkter och tjänster som kommer 
att bidra till bättre hälso- och sjukvård. Förslaget är därför 
mycket välkommet och kommer förhoppningsvis att leda 
till ytterligare innovation och utveckling av fördelaktiga 
produkter och tjänster. Vi instämmer dock i slutsatserna från 
etablissemang såsom EDPB och EDPS att det fortfarande 
finns arbete att göra för att undvika rättsosäkerhet när det 
gäller samspelet mellan den kommande förordningen och 
annan lagstiftning såsom GDPR. 

* Vastaamo var en finsk privat leverantör av psykoterapitjänster som grunda-
des 2008. Den 21 oktober 2020 meddelade Vastaamo att dess patientdatabas 
hade blivit hackad. Privat information som förövarna inhämtade användes i 
ett försök att pressa Vastaamo och, senare, dess klienter. Den finska data-
skyddsmyndigheten utfärdade en sanktionsavgift på 608 000 euro gentemot 
Vastaamo då de fann att bolaget varken hade skyddat personuppgifterna till-
räckligt eller rapporterat incidenten i tid (till alla berörda parter).

Förslaget är därför mycket välkommet och kommer för
hoppningsvis att leda till ytterligare innovation och ut

veckling av fördelaktiga produkter och tjänster.
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