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Promemorian Vaccinationsbevis som
smittskyddsåtgärd
E-hälsomyndighetens ställningstagande
E-hälsomyndigheten har inget att invända mot förslagen i promemorian om
att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. E-hälsomyndigheten
ser dock ett behov av förtydliganden i promemorian vad gäller
författningsförslagen och den rättsliga grunden för myndighetens behandling
av personuppgifter samt har kommentarer om konsekvenserna för staten
och regionerna.

E-hälsomyndighetens kommentarer
Författningsförslagen
E-hälsomyndigheten bedömer att de föreslagna författningsförslagen,
tillsammans med befintlig reglering som finns på personuppgiftsområdet,
utgör tillräcklig reglering för behandling av personuppgifter vid utfärdande av
vaccinationsbevis i enlighet med förslagen i promemorian.
E-hälsomyndigheten föreslår dock att det för tydlighetens skull införs en
hänvisning i 7 § förordningen (2021:708) om digitala covidbevis till den nya
förordningen om behandling av personuppgifter vid nationell användning av
vaccinationsbevis. Detta då 7 § i förordningen om digitala covidbevis, läst
självständigt, anger att personuppgifter endast får behandlas för de ändamål
som anges i artiklarna 1 och 10 Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2021/953.
Såvitt E-hälsomyndigheten tolkar det gäller den föreslagna nya förordningen
om behandling av personuppgifter vid nationell användning av
vaccinationsbevis endast för de myndigheter som utfärdar vaccinationsbevis
och inte för anordnare av sammankomster eller tillställningar. Ehälsomyndigheten föreslår därför att texten i bedömningsrutan på s. 53
modifieras för att tydliggöra dess syfte.
Behandling av personuppgifter (avsnitt 5)
E-hälsomyndigheten är av uppfattningen att den rättsliga grunden för sådan
behandling av personuppgifter som behövs för att vaccinationsbevis ska
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kunna utfärdas på det sätt som föreslås i promemorian är att behandlingen
är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (art 6 c) EU:s
dataskyddsförordning. Den rättsliga förpliktelsen är, som Ehälsomyndigheten bedömer det, fastställd i förordningen (2021:708) om
digitala covidbevis, läst tillsammans med 6 § i den föreslagna nya
förordningen om behandling av personuppgifter för nationell användning av
vaccinationsbevis. Den hänvisar i sin tur till de föreslagna ändringarna i
begränsningsförordningen och de nya berättigade ändamålen.
7.4 Konsekvenser för staten
En myndighet föreslås få i uppdrag att ansvara för verifieringsfrågor av
covidbevis samt kontakt och support mot dem som ska använda, bygga och
tillhandahålla verifieringstjänster. E-hälsomyndigheten föreslår att DIGG får
det uppdraget. DIGG har utvecklat och underhåller lösningens tekniska del
samt bistår E-hälsomyndigheten arbetet med covidbevisen.
Vi håller med om promemorians bedömning om det ökade antalet ärenden
hos E-hälsomyndigheten med en utökad användning av vaccinationsbeviset.
Detta medför ett ökat behov av resurser, både personella som ekonomiska
samt behov av tid för förberedelser.
Utöver det informationsansvar som E-hälsomyndigheten har att informera
den registrerade ser vi att det kommer att krävas ytterligare
kommunikationsinsatser för det utökande användandet av
vaccinationsbeviset. Förslagsvis kan Krisinformation.se användas för det
syftet.
7.5 Konsekvenser för regionerna
Vi instämmer i den bedömning av konsekvensen för regionerna som beskriv i
promemorian. Vi ser också att det fortfarande finns registreringar i Nationella
vaccinationsregistret som behöver rättas.
En ökad användning av bevisen, leder till ökat behov av rättningar.
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I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Maria Hassel, senior
rådgivare, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
juristerna Malin Erliden och Tina Hård samt NMI-specialist Marika Nordström
deltagit.

…………………………

……………………

Janna Valik

Maria Hassel

Generaldirektör E-hälsomyndigheten

Föredragande
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