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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap / 
Uppsala Universitet

• Allmänmedicin

• Forsknings- & bioetik

• Funktionshinder och habilitering

• Geriatrik

• Hälso- och sjukvårdsforskning

• Jämlik hälsa och arbetsliv / HEAL

• Klinisk nutrition och metabolism

• Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

• Logopedi

• Socialmedicin / CHAP

• Vårdvetenskap



Egna projekt med känsliga data

• Uppsala-Dalarna Dementia and Gait study (UDDGait)

• Hälsodata och video data som analyseras parallellt av flera forskare

• Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM)

• Studie startade 1970 och fortfarande pågå, med stora mängder av hälsodata insamlade

• Över 450 publicerade artiklar och över 40 avhandlingar

• Tjugotal forskare i flera länder jobbar med projektet

• Gene mutation analys av patienter med neurodegenerativa sjukdomar

• Känslig patient grupp och ibland ytterlig känsliga resultat

• Gene association och biomarkör analyser för Alzheimers sjukdom

• Projekt som omfattar flera länder inom EU

• Prover och data analyseras på andra lärosäten och länder



Forskningsdatas livscykel

• Planera

• Samla in

• Bearbeta

• Analysera

• Bevara

• Dela

• Återanvända



Vilka data är känsliga?

Känsliga personuppgifter: hälsa, etnicitet, politiska åsikter, religiös 

övertygelse, filosofisk övertygelse, sexuell läggning, enskilds sexualliv, 

medlemskap i fackförening, biometri, genetik

Personuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer, 

lokaliseringsuppgifter, IP- eller e-postadress, fotografier, video, 

ljudupptagningar

Även kodade eller krypterade data är känsliga så länge kod- eller 

krypteringsnyckel finns kvar och det finns möjlighet att identifiera personer

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/personuppgifter/

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/personuppgifter/


Informationsklassificering

https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/stod-och-service/informationsforvaltning-juridik-ochdataskydd/informationssakerhet/

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25602.pdf

Värde Möjliga konsekvenser av brister

0 Inga konsekvenser

1 Kan medföra obehag alternativt begränsad skada/ekonomisk förlust för 

enskilda personer, universitetet eller tredje part.

2 Kan orsaka omfattande obehag alternativt omfattande skada/ekonomisk 

förlust för enskilda personer, universitetet eller tredje part.

3 Kan medföra skada på liv eller hälsa för enskilda personer alternativt 

orsaka omfattande obehag/skada/ekonomisk förlust för ett stort antal 

personer, eller mycket allvarligt skada för universitetet eller tredje part.

KRT värde:   Konfidentialitet – endast behöriga personer får ta del av data

Riktighet – att data är korrekt och inte manipulerad eller förstörd

Tillgänglighet – att data alltid finns när vi behöver den

https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/stod-och-service/informationsforvaltning-juridik-ochdataskydd/informationssakerhet/
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25602.pdf


Informationsklassificering (exempel)

Pseudonymiserade data från enkäter, 

kliniska mätningar, genetiska data från 

biobank och kohortstudier

Video och ljud inspelningar, bild data

Pseudonymiseringsnyckel

Konfidentialitet Riktighet   Tillgänglighet

2                             2                 1

3                             2                  1

3                             3                  1



Anmälan om personuppgiftsbehandling till 
DU dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Yvonne Arvidsson

E-post: dataskydd@du.se

• All strukturerat personuppgiftsbehandling ska 

anmälas/avanmälas till Högskolan Dalarnas dataskyddsombud

• Man måste anmäla även om personuppgifter som behandlas

är inte känsliga

• Även gamla men aktiva projekt ska anmälas

• Små projekt kan grupperas i anmälan

https://www.du.se/sv/hjalp/personuppgifter/

mailto:dataskydd@du.se
https://www.du.se/sv/hjalp/personuppgifter/


Lagring av känsliga data

• Gröna rutor visar lämplig lagringsplats

• Gul kan användas för tillfällig lagring 

om lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas

• Röd ska inte användas

https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/stod-och-service/informationsforvaltning-juridik-

ochdataskydd/informationssakerhet/

https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/stod-och-service/informationsforvaltning-juridik-ochdataskydd/informationssakerhet/


Lagring av känsliga data

• På pappret i en låst skåp – några, men inte alla behöver veta var nyckeln finns

• Egen dator – dator måste vara krypterat

• Extern HD eller USB-minne – ska krypteras och/eller låsas in

• DU arkivet – förvarar forskningsdata i pappersformat och även digitala kopior

Den gamla hederliga…



Hantering av kodlistor

• På pappret i en låst skåp (separat från data!) – några, men inte alla måste veta var 

nyckeln finns

• Egen dator – ska undvikas!

• Extern HD eller USB-minne – måste krypteras och låsas in

• Centralt lagringssystem – måste krypteras och förvaras på separat lagringsyta



Datakryptering

• BitLocker – finns på alla datorer med Windows 10. Måste vara påslagen om känsliga data hanteras 

på dator. Om dator bli stulen ingen kan komma åt data. Enkelt att använda för kryptering av externa 

HD och USB-minne

• FileVault – finns på alla datorer med Mac OS. Måste vara påslagen om känsliga data hanteras på 

dator. Om dator bli stulen ingen kan komma åt data

• VeraCrypt – gratis program för Windows, Mac OS och Linux. Skaffar krypterade filcontainers som 

är enkla att kopiera/backa upp

• 7-zip (eller annat komplimerings program) – gratis program som finns för Windows, Mac OS och 

Linux. Komprimerar och krypterar filer

https://www.veracrypt.fr/en/Home.html

https://www.7-zip.org/

https://www.veracrypt.fr/en/Home.html
https://www.7-zip.org/


Datatillgänglighet (för alla typer av data)

• Flera men inte alla forskare måste veta var data, kodnycklar och krypteringsnycklar finns

• Om många forskare använder samma molnbaserat yta, finns det risk för avsiktlig eller oavsiktlig 

dataradering. Därför borde större forskargrupper använda separata lagringsytor för 

projekt/subbgrupp

• Spara viktiga data på minst två olika ställen med god säkerhet

… Hårddiskar och särskild USB-minne fallerar ofta

… Molnbaserade lösningar har begränsat backup tid för filändringar



• Tillgång till känsliga data (även pseudonymiserade) måste vara avgränsat. Dela bara 

data som behövs för projektet

• Använd inte e-post för att dela känsliga data

• USB minne kan användas men borde krypteras

• Molntjänster kan användas för att dela pseudonimiserade data, men data måste 

krypteras och delning tidsbegränsas, så att delningslänk blir ogiltig efter en viss tid

• Lösenordet måste skickas separat

Delning av känsliga data



Data Transfer Agreement (DTA) och Data Processing
Agreement

- Behövs det DTA om data analyseras på annan institution vid DU?

- Behövs det alltid DTA för projekt gemensamma med  andra svenska lärosäten?

- Behövs det Data Processing Agreement för studenter?

• DTA behövs alltid om rådata delas med andra lärosäten eller företag

• DTA måste finnas även om data kommer från andra lärosäten

• DU Juridiska avdelningen kan hjälpa med rådgivningen

• DTA kan undvikas om bara data sammanfattningar delas



• Primärmaterial ska som huvudregel bevaras, men kan få gallras i vissa fall, dock 

tidigast efter 10 år

• Data kan avidentifieras efter 10 år eller baserat på samtycken, men då 

samtycken måste gallras

• DU arkivet – förvarar av stora mängder av forskningsdata i pappersformat och 

även digitala kopior

Gallring och avidentifiering av data

https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/stod-och-service/informationsforvaltning-

juridik-ochdataskydd/arkiv-och-e-arkiv/

https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/stod-och-service/informationsforvaltning-juridik-ochdataskydd/arkiv-och-e-arkiv/


Några grundregler för informationssäkerhet 
• Förvara enheten (mobil, laptop osv) säkert och lås dator när du går därifrån

• Aktivera PIN-koden så mobilen låses automatiskt

• Håll programvaran i din enhet uppdaterad

• Regelbundet backa upp/säkerhetskopiera data

• Öppna inte SMS/MMS och klicka inte på länkar som skickats från okända

• Begränsa ditt surfande till sidor som använder kryptering (adressen startar med HTTPS) 

• Ge akt på varningar som meddelar att du inte har en säker anslutning

• Spara inte lösenorden i webbläsaren

Vid resor utomlands…

• Backa upp data innan resa

• Använd 4G/5G inställer för grattis wifi

• Var försiktig vid anslutning till öppna publika nätverk. Använd universitetets VPN

• Avaktivera tjänster som du inte behöver (positionstjänster, blåtand, etc.)

• Använd din egen laddare. På vissa hotell kan laddare finnas utplacerade i rummen, ibland riggade 

för att plantera skadlig kod i de enheter som ansluts



DU resurser för datasäkerhet

• Informationssäkerhet –

https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/stod-och-service/informationsforvaltning-juridik-

ochdataskydd/informationssakerhet/

• Behandling av personuppgifter – https://www.du.se/sv/hjalp/personuppgifter/

• Stöd och vägledning kring forskningsdata – https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/forska-

och-utbilda/forskningsstod/forskningsdata-och-personuppgifter/forskningsdatastod/

• Arkiv och e-arkiv –

https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/stod-och-service/informationsforvaltning-juridik-

ochdataskydd/arkiv-och-e-arkiv/

• Dataskyddsförordningen (GDPR) – https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/

https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/stod-och-service/informationsforvaltning-juridik-ochdataskydd/informationssakerhet/
https://www.du.se/sv/hjalp/personuppgifter/
https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/forska-och-utbilda/forskningsstod/forskningsdata-och-personuppgifter/forskningsdatastod/
https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/stod-och-service/informationsforvaltning-juridik-ochdataskydd/arkiv-och-e-arkiv/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/

