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Abstract Persson, Marcus 2014. 

In the light of new technology health care is now given the opportunity to form a more mobile way 
of working that would bring about potential gains in terms of efficiency and quality. On the other 
hand, a more mobile health care also requires a more generous handling of personal information, 
something that may raise issues in terms of privacy.  
 
This study shows that the privacy of the patient requires two things: (i) that the personal 
information of the patient is handled in a way that generates her an overall positive expected utility 
and that (ii) the negative expected utility that each risk of an information leakage causes is offset 
by the expected utility it also makes possible.   
 
The first requirement (i) is shown, in comparison with today’s way of working, to be met due to 
the potential gains in efficiency and quality in combination with no increase in the probability of 
informational leakage or negative effects of such a leakage. The second requirement (ii) was also 
considered met since no separate risks of information leakage could be identified that was not 
offset by the gains it made possible in terms of expected utility.  
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I. Inledning 
 

Vad jag under min yrkesutövning än hör och ser bland människor av den 

beskaffenhet att det måhända icke bör spridas, skall jag förtiga och betrakta 

som osagt. (Hippokrates ed, femhundratalet f. Kr.) 

 

Sjukvården har i alla tider präglats av den tystnadsplikt som syftar till att den personliga 

information som en patient delger inom sjukvården också ska stanna inom sjukvården. 1 På 

femhundratalet före Kristus, när den hippokratiska eden först nedtecknades och patientens enda 

kontakt med sjukvården utgjordes av hennes egen läkare, räckte det också med att läkaren var 

just tyst för att detta syfte skulle uppfyllas. För dagens sjukvård är villkoren för att behålla 

patientinformationen inom sjukvården i grunden annorlunda.2 Patienten kommer idag i kontakt 

med olika instanser och personal inom sjukvården utifrån sina specifika vårdbehov vilket medför 

att hennes personliga information måste göras tillgänglig för flera aktörer som alla är delaktiga 

inom ramen för hennes vård.3 De krav som sjukvården ställer på tillgänglig patientinformation 

medför också risker för att informationen i fråga blir tillgänglig även för externa aktörer.4 Att de 

personer som ingår i patientens vård skall förtiga och betrakta som osagt den patientinformation 

de tar del av är lika mycket en självklarhet idag som när Hippokrates nedtecknade sin åttonde 

paragraf. Frågan är istället hur man ska se på alla de andra sätt på vilka patientinformation kan 

bli tillgänglig för externa aktörer, vilka krav vi kan och bör ställa på hur sjukvården hanterar dessa 

risker. Ett sätt att besvara den frågan är ur perspektivet av patientens personliga integritet.5  

 

1 Med ”personlig information” menas information som kan härledas till en given individ. Det ska inte 
förväxlas med att informationen i fråga är av någon viss karaktär eller att det ger uttryck för information 
som individen vill behålla för sig själv. 
2 Med ”sjukvården” menas fortsättningsvis den offentliga delen av svensk sjukvård. 
3 Med ”delaktiga inom ramen för hennes vård” menas här och fortlöpande genom uppsatsen de anställda 
inom sjukvården som är direkt delaktiga i patientens vård, det vill säga de som för att kunna utföra sitt 
arbete behöver tillgång till patientens personliga information.  
4 Begreppet ”aktör” används i studien som en samlingsterm för individer, företag, myndigheter eller vilka 
andra enheter som helst som kan komma att hantera en individs personliga information. Med ”externa 
aktörer” menas aktörer som inte är delaktiga inom ramen för individens egen sjukvård.  
5 Begreppet om personlig integritet används generellt sätt väldigt brett och ofta oprecist. I denna studie är 
personlig integritet något som beror på hur andra aktörer hanterar individens personliga information, 
något som jag egentligen anser bättre fångas av engelskans motsvarande term “privacy”. Fortsättningsvis 
kommer termerna personlig integritet och integritet att användas synonymt och referera till den språkligt 
mer uttömmande termen informationsrelaterad personlig integritet. 
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Den svenska sjukvården erbjuds idag möjligheter till att utveckla sitt arbetssätt och arbeta mycket 

mer mobilt, något som i så fall skulle ställa ytterligare krav på patientinformationens tillgänglighet. 

Ett mobilt arbetssätt inom sjukvården ger den avsedda personalen tillgång till patientinformation, 

samt annan för vården relevant information, oavsett var det befinner sig. 6  De tekniska 

förutsättningarna för detta finns tillgängliga och mobila arbetssätt utgör idag redan praxis inom 

flera andra sektorer. Inom sjukvården skulle det sannolikt föra med sig stora vinster i form av en 

effektivare hantering av sjukvårdens resurser samt en högre vårdkvalitet. Att ett mobilt arbetssätt 

ännu inte har implementerats beror sannolikt till stor del på osäkerhet inför hur dess 

informationshantering skulle påverka patientens personliga integritet. Syftet med studien är att 

först identifiera de krav som patientintegriteten ställer på ett mobilt arbetssätt i det avseendet att 

det gör patientens personliga information tillgänglig för sjukvårdens avsedda personal mobilt och 

sedan besvara frågan om det mobila arbetssättet uppfyller dessa krav.  

 

Studien består av fem kapitel. I det andra beskriver jag vinsterna med det mobila arbetssättet och 

dess integritetsmässiga utmaning. I det tredje kapitlet ges den teoretiska referensramen för 

begreppet om personlig integritet, vad det är och vad som kännetecknar en kränkning av den. I 

det näst sista kapitlet visas att patientens personliga integritet ställer två krav på det mobila 

arbetssättets informationshantering: (i) att det på ett övergripande plan genererar patienten en 

positiv förväntad nytta samt att (ii) den för patienten förväntade negativa nyttan som varje specifik 

risk för informationsläckage medför vägs upp av att risken också möjliggör för en ännu större 

förväntad nytta för den enskilda patienten. I det avslutande kapitlet sammanfattas studiens 

resultat. 

 

II. Mobilt arbetssätt inom sjukvården         
 

Rent tekniskt har förutsättningarna för att implementera ett mobilt arbetssätt inom sjukvården, det 

vill säga förutsättningarna för att kunna överföra patientinformation trådlöst och därmed göra den 

tillgänglig för avsedda mottagare inom sjukvården mobilt, funnits en längre tid. På ett 

övergripande tekniskt plan ställer en mobil överföring av patientinformation två krav, dels 

6 Att jämföras med dagens arbetssätt där denna information endast är tillgänglig för sjukvårdens personal 
via stationära pc. Noteras ska också att ett mobilt arbetssätt inom sjukvården kan inbegripa många olika 
delar men det som utgör underlag för studiens frågeställning är att patientinformation görs tillgänglig för 
sjukvårdens avsedda mottagare mobilt vilket är samma sak som att den internt tillåts att överföras och 
hanteras trådlöst. 
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elektroniska patientjournaler, vilket alla landsting och regioner har infört sedan 2012, och dels ett 

sätt för dessa patientjournaler att överföras trådlöst.7 Den senare av dessa två förutsättningar 

består i sig av ett flertal komponenter av vilka datanät för informationsöverföring, mobila enheter 

för att hantera information trådlöst och ett gränssnitt som gör informationen möjlig att förstå är de 

mest centrala. Till dessa tre komponenter finns också en rad av säkerhetstjänster som 

huvudsakligen syftar till att patientinformationen endast ska bli tillgänglig för de avsedda 

mottagarna och ingen annan.  

 

Det mobila arbetssättets vinster 

 

Den svenska sjukvården har idag stora problem med att möta det samhälleliga behovet av 

sjukvård, något som visas med tydlighet av långa vårdköer och brist på både vårdplatser och 

personal. Under 2012 var till exempel den genomsnittliga väntetiden för behandling av 

prostatacancer i Västerbottens läns landsting 182 dagar och under 2013 slog Vårdförbundet larm 

om vårdkris i Stockholm bland annat efter att det tidigare under samma år inte funnits en enda 

vårdplats kvar att uppbringa på Astrid Lindgrens barnsjukhus.8 Vårdförbundet gjorde i samband 

med detta även en anmälan till Arbetsmiljöverket mot bakgrund av att personalen inte längre 

ansåg sig orka med de orimliga arbetsförhållandena och den ständiga personalbristen. Mot 

bakgrund av att sjukvårdens möjligheter till att både upptäcka och behandla sjukdomar är större 

idag än någonsin tidigare och att vi i en demografisk mening bara blir äldre och äldre och därmed 

också mer vårdkrävande är det högst sannolikt att det vårdbehov som vi ser idag dessutom bara 

kommer att fortsätta växa.  

 

Sjukvården måste mot denna bakgrund utvecklas och finna nya arbetssätt om man ska ha en 

chans att kunna möta det ständigt växande vårdbehovet. 9  Att kunna överföra och hantera 

patientinformation mobilt inom sjukvården skulle högst sannolikt bidra till detta då det i många 

avseenden öppnar dörren för en effektivare hantering av sjukvårdens resurser.10 Om sjukvårdens 

personal tillåts att hantera patientinformation och annan för vården relevant information mobilt 

kan de direkt i patientkontakten till exempel göra journalanteckningar eller skicka iväg patientens 

7 Jerlvall och Pehrsson (2013, sid. 6). 
8 Socialstyrelsen (2012), Erlandsson (2013).  
9 Visserligen under den uppenbara förutsättningen att inte staten bara tillför sjukvården med så stora 
resurser att efterfrågan av sjukvård kan mötas oavsett hur effektivt dessa resurser används. 
10 Obminska (2012). 
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recept på medicin, en arbetsgång som i dessa och många andra situationer skulle eliminera 

behovet av onödig och resurskrävande efteradministration. Ett mobilt arbetssätt erbjuder således 

sjukvården en möjlighet till att minska resursåtgången för icke värdeskapande aktiviteter för den 

vårdande delen av personalen.11 Mobil informationsöverföring gör det också möjligt för de delar 

av sjukvården som inte är direkt kopplade till patientvården att fungera mer effektivt. Bland annat 

kan sjukvårdens underhålls- och logistikarbete optimeras då personalen inom denna del av 

sjukvården istället för pappersschema kan ges realtidsuppdaterad information om när till exempel 

operationssalar ska städas eller när sängar och rullstolar ska flyttas.  

 

Vid sidan av en mer resurseffektiv sjukvård skapar ett mobilt arbetssätt inom sjukvården också 

förutsättningar för en högre vårdkvalitet, huvudsakligen då det säkerställer att sjukvårdens 

personal i alla situationer har tillgång till patientinformation och annan för vården relevant 

information. Vinsterna av detta finns att hämta inne på sjukhusen av att till exempel läkaren som 

går ronden ges tillgång till denna information men kanske ännu mer för den delen av sjukvården 

som äger rum utanför sjukhusets väggar, något som är fallet för till exempel den avancerade 

hemsjukvården.12 Tillgång till patientjournaler, provresultat, röntgenbilder, medicinschema och 

medicinsk historik samt möjligheten att konsultera FASS och andra medicinska texter ger 

sannolikt personalen inom dessa delar av sjukvården möjligheter till att kunna leverera en 

avsevärt högre vårdkvalitet.  

 

I denna studie studeras överföringen av patientinformation och annan för vården relevant 

information mellan sjukvårdens personal och dess olika instanser internt. En inte otänkbar 

utveckling av ett mobilt arbetssätt utgörs annars av att patientinformation också kan överföras 

mellan sjukvården och patienten. Detta skulle då möjliggöra för stora potentiella vinster i både 

resursanvändningseffektivitet och vårdkvalitet då patienten själv skulle kunna göras mer delaktig 

i sin egen vård.13 Man skulle med en sådan utveckling exempelvis kunna tänka sig att patienterna 

skulle kunna ta vissa prover själva för att sedan låta sjukvården ta del av dessa elektroniskt för 

analys. En sådan informationshantering minskar uppenbart resursåtgången för varje enskilt prov 

och öppnar därmed också dörren för en ökad provtagning vilket högst sannolikt är positivt även 

ur ett perspektiv av vårdkvalitet. Patienterna skulle med dessa möjligheter också kunna få ta del 

11 Att sjukvården ska bedrivas så resurseffektivt som möjligt är något som utgör en del i sjukvårdens 
vägledande riktlinjer. Ett utökat resonemang kring detta ges av Fairweather och Rogerson (2001). Det är 
dessutom något som styrs även i lagtext, se Patientdatalagen (2008:355) 1 kap 2 §. 
12 Lindström (2013). 
13 Pagels (2014). 
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av vissa provresultat och diagnoser elektroniskt och direkt i sin hemmiljö vilket på samma sätt 

vore resurseffektivt för både sjukvården och patienten. De ska dock återigen poängteras att 

vinster av dessa slag inte följer av den informationshantering som analyseras i denna studie utan 

dessutom ställer krav på att patientinformation kan överföras även mellan sjukvården och 

patienten. 

 

Den integritetsmässiga utmaningen 

 

Om ett mobilt arbetssätt medför en mer effektiv användning av sjukvårdens resurser och en högre 

vårdkvalitet samt att de tekniska förutsättningarna för det finns tillgängliga, varför har då 

sjukvården inte redan implementerat det? Sannolikt beror det på att det i diskussionen om 

sjukvårdens informationshantering, vid sidan av resurseffektivitet och vårdkvalitet, också står 

andra värden på spel. Att patientinformation läckt ut från sjukvården och blivit tillgänglig för 

externa aktörer har tidigare utgjort stora integritetskränkningar, något som visar att hantering av 

patientinformation är förknippad med integritetsmässiga risker.14  
 

Det säkraste biblioteket i världen är sannolikt det som aldrig lånar ut några böcker men det är 

rimligtvis också det som erbjuder sina kunder minsta nytta. Sjukvårdens informationshantering 

skulle kunna utformas så att risken för att patientinformation blir tillgänglig för externa aktörer 

begränsas till ett absolut minimum men det skulle då vara på en väldig bekostnad av sjukvårdens 

möjligheter till att kunna erbjuda sina patienter en kvalitativ vård. Man kan enkelt tänka sig hur 

sjukvården skulle fungera, eller snarare inte fungera, om den till exempel inte tilläts att bedriva 

journalföring, vilket skulle begränsa risken för eventuella informationsläckage avsevärt. Det är 

uppenbart att den nytta som sjukvården kan erbjuda sina patienter står i en direkt relation till 

sjukvårdens tillgång av relevant patientinformation, något som på samma gång ökar risken för att 

patientens personliga information blir tillgänglig också för externa aktörer. Balansgången mellan 

en informationshantering som möjliggör för sjukvården att kunna arbeta så resurseffektivt och 

med så hög vårdkvalitet som möjligt samtidigt som man respekterar patientens personliga 

integritet utgör det mobila arbetssättets integritetsmässiga utmaning. 
 

14 Exemplen på hur informationsläckage inom sjukvården utgjort integritetskränkningar är tyvärr många. 
För att nämna något kan informationshanteringen hos Stanford Hospital i Palo Alto, Kalifornien som ledde 
2010 ledde till att patientinformation för 20 000 patienter publicerades på en öppen webbsida nämnas. 
För en utförligare redogörelse av detta specifika fall se Sack (2011). 
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Vilken integritetspåverkan ett mobilt arbetssätt har beror på vad det innefattar. I den här studien 

studeras patientens personliga integritet utifrån att hennes personliga information blir tillgänglig 

för sjukvårdens personal mobilt. Ett mobilt arbetssätt medför i det avseendet inte att någon 

ytterligare personlig information kommer att samlas in från patienten utan endast att den redan 

insamlade informationen görs tillgänglig internt för sjukvården på ett annat vis. Om däremot ett 

mobilt arbetssätt utvecklas till att också innefatta informationsöverföring mellan sjukvården och 

patienten, något som tidigare visades medföra att en större mängd patientinformation sannolikt 

kommer att samlas in, kan det också medföra en ökad integritetspåverkan.15  

 

En annan aspekt värd att uttryckligen tydliggöra är att studien endast berör patientens personliga 

integritet. Det är annars inte otänkbart att även sjukvårdspersonalens integritet kan komma att 

påverkas om de tillåts ta emot och hantera information mobilt. Detta då en sådan hantering för 

med sig att personlig information oundvikligt kommer att insamlas även om sjukvårdens personal, 

bland annat avseende deras geografiska lokalisering som kontinuerligt kommer att registreras om 

de utrustas med en mobil enhet avsedd för att hantera information mobilt.  

 

Den personliga integriteten kan mot denna bakgrund och den studerade delen av ett mobilt 

arbetssätt, det vill säga att patientinformation görs tillgänglig för sjukvårdens avsedda personal 

internt, endast påverka patientens integritet genom att den redan insamlade patientinformationen 

blir tillgänglig för externa aktörer eller hanteras på så vis att den riskerar att göra det.16 För att 

förstå om och i så fall varför något av dessa scenarion skulle utgöra en integritetskränkning och 

vidare kunna uttala sig om vilka krav patientintegriteten ställer på det mobila arbetssättets 

informationshantering krävs en teori om personlig integritet.   

 

 

III. Personlig integritet 
 

Kapitlet om personlig integritet syftar huvudsakligen till att besvara två för studien centrala 

15 Notera att ett sådant förfarande vid sidan av en potentiell integritetsrisk också uppenbart medför stora 
potentiella vinster i form av en högre vårdkvalitet. 
16 Vid sidan av faktiska informationsläckage har också informationshanteringar som endast inneburit en 
stor risk för läckage kommit att utgöra integritetskränkningar. Då en server på Karolinska 
universitetssjukhuset låg öppen mot internet 2012 innebar det till exempel en integritetskränkning även 
om det inte kunde konstateras att något faktiskt informationsläckage ägt rum. Se Carlsson och Örstadius 
(2013). 
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frågeställningar, dels vad personlig integritet är och dels vad som kännetecknar en kränkning av 

den. Jag kommer i de följande två avsnitten att visa hur den personliga integriteten är att förstå 

som ett skydd från andra aktörers oönskade hantering av individens personliga information och 

att det som kännetecknar en sådan hantering är att den inte lever upp till den norm som styr hur 

personlig information i olika sammanhang kan hanteras för att det ska leva upp till de objektiva 

förväntningarna. Avslutningsvis beskrivs de normer som ger uttryck för de objektiva 

förväntningarna och vilka normativa begränsningar det innebär för den personliga integriteten att 

dess status som respekterad eller kränkt beror på socialt grundade förväntningar. 

 

Vad är personlig integritet? 

 
För att det överhuvudtaget ska vara intressant att studera någonting utifrån ett perspektiv av 

integritet så måste den personliga integriteten kunna försvaras som något som faktiskt är värt att 

respektera. Jag kommer att argumentera för att detta värde ligger i att den personliga integriteten 

utgör ett skydd för hur andra aktörer hanterar individens personliga information.17 En respekterad 

personlig integritet utgör däremot inget eget värde som individen kan eftersträva och värdesätta 

bara för integritetens egen skull. Detta framgår med önskvärd tydlighet då man tänker sig 

människan i ett tänkt naturtillstånd eller den individ som har levt och lever hela sitt liv isolerad på 

en öde ö.18 I dessa situationer kommer inte en respekterad personlig integritet att på något vis 

göra individens situation bättre eller mer eftersträvansvärd av den enkla anledningen att det inte 

finns någon annan aktör som skulle kunna hantera hennes personliga information. Den personliga 

integriteten är således att förstå som något som tillför individen ett värde endast om det finns 

andra aktörer som i någon utsträckning har tillgång till hennes personliga information.  

 

De liv som dagens människor framlever är något i grunden annorlunda än livet i det tänkta 

naturtillståndet eller det på en isolerad ö. Idag lever vi tillsammans med andra människor inom 

ramen för ett gemensamt samhälle, något som uppenbart erbjuder oss stora fördelar men som 

också ställer krav på samarbete och medför eftergifter på den villkorslösa frihet som istället följer 

17 Begreppet ”hantera” innefattar i detta sammanhang en aktörs inhämtande, lagrande och/eller vidare 
distribuering av denna information. 
18 Med naturtillstånd menas åtminstone sedan Hobbes Leviathan från 1651 det tillstånd människan kan 
antas ha befunnit sig i innan uppkomsten av samhällen och stater. I denna mening ska det förstås som 
människan i en tillvaro helt avskild från samarbete med andra människor. Huruvida ett sådant tillstånd 
rent faktiskt har ägt rum är oklart men som tankeexperiment fyller det här sitt syfte. (Hobbes, 2008) 
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av ett liv i total avskildhet.19 För att samarbetet med andra individer ska kunna fungera och för att 

det inte ska medföra individerna en för stor frihetsbegränsning har vi över tid skapat vissa 

spelregler för hur detta samarbete ska fungera. En del av dessa spelregler, till exempel de som 

skyddar oss emot våld och stöld, uttrycks explicit i form av lagar och förordningar men då varje 

givet socialt sammanhang har sina specifika spelregler vore det både opraktiskt och orimligt att 

via lagar säkerställa att spelreglerna i alla tänkbara sammanhang efterlevdes. Hur andra aktörer 

tillåts att hantera vår personliga information utgör delvis ett sådant sammanhang och formen för 

att i detta avseende upprätthålla spelreglerna utgörs av att vi respekterar den personliga 

integriteten.  

 

För att samarbetet inom ett samhälle ska fungera så krävs det att dess individer i någon 

utsträckning delar med sig av sin personliga information. I vårt samhälle måste vi till exempel 

deklarera inkomst till skatteverket och svara på de eventuella frågor som polisen ställer till oss. 

Inte minst så måste individen också delge personlig information för att kunna erhålla de fördelar 

som samhället erbjuder, till exempel så måste man för att kunna erhålla sjukvård delge personlig 

information avseende sitt hälsotillstånd. Men eftersom samhällets individer inte i alla avseenden 

alltid har samma avsikter så kommer konkurrens alltid att existera vid sidan av samarbete. Detta 

faktum i kombination med att samma personliga information kan användas med olika avsikter ger 

att om den personliga information som en individ delgivit för ett givet syfte blir tillgänglig för andra 

aktörer så kan samma information mycket väl komma att användas av dessa aktörer i helt andra 

syften. Har dessutom den individen som delgivit sin personliga information och den aktör som 

sedan använder den olika avsikter är det inte otänkbart att den personliga informationen kommer 

att användas i direkt motsats till individens egna syften, både i det sammanhang inom vilket 

informationen lämnades och i andra sammanhang.  

 

När en individ delger personlig information utsätter hon sig därför oundvikligt för risken att 

informationen på olika sätt kan komma att användas emot henne. Skulle till exempel den 

personliga information som en individ delger inom sjukvården komma att exponeras för externa 

aktörer skulle den mycket väl kunna föranleda begränsningar för henne i många andra 

sammanhang. 20 Detta gör det värdefullt för alla individer inom en given gruppering att den 

personliga information man lämnar ifrån sig skyddas mot oönskade hanteringar. Det är det 

19 Frihet ska då förstås i den mening som Berlin (2011) avser med ”negativ frihet”, det vill säga en tillvaro 
avsaknad från tvång och förbud.  
20 Mer om dessa konsekvenser som uppstår av att individens personliga information görs tillgänglig för 
externa aktörer ges under analyskapitlets avsnitt ”Positiv förväntad nytta”. 
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skyddet som den personliga integriteten syftar till att upprätta, ett skydd emot andra aktörers 

oönskade användande av individens personliga information.  

 
För att kunna identifiera det som kännetecknar en integritetskränkning blir den första frågan att 

besvara vad som utgör en oönskad hantering av individens personliga information. Men innan 

den frågan i nästa avsnitt besvaras måste ett par saker först konstateras. För det första att det 

som utgör en oönskad respektive en önskvärd hantering av personlig information måste förstås 

ur ett allmänt perspektiv och inte ur ett individspecifikt. Det skydd emot oönskade hanteringar av 

individens personliga information som den personliga integriteten syftar till att upprätta utgörs av 

kollektivt accepterade spelregler för hur denna information kan hanteras av andra aktörer. Precis 

som i vilket sammanhang som helst så får spelregler bara sin avsedda effekt om de accepteras 

av samtliga individer inom den givna grupperingen. Detta ger att vad som utgör en oönskad 

respektive önskvärd hantering av personlig information inte kan besvaras utifrån varje given 

individs specifika preferenser utan istället utifrån grupperingens gemensamma preferenser. Vad 

som i detta avseende är önskvärt eller oönskat måste således, för att kunna fungera som 

spelregel, besvaras utifrån den givna grupperingens underliggande värderingar och kollektivt 

överenskomna former för samarbete. 

 

Det andra som ska konstateras är att då det exakta utseendet för grupperingens underliggande 

värderingar är något ändras över tid så kommer också gränsen mellan vad som är en oönskad 

och önskvärd informationshantering att röra sig. Detta innebär att vad som en gång var en 

oönskad informationshantering idag mycket väl kan vara en önskvärd och vice versa. Gränsen 

mellan en respekterad och en kränkt integritet är mot denna bakgrund fast i den meningen att 

gränsen alltid går där en informationshantering går ifrån att vara önskvärd till oönskad men 

flytande i den meningen att den faktiska gränsen för detta varierar med utseendet för 

grupperingens underliggande värdering.  

 

Dessutom är det givande att återigen belysa hur den syftar till att upprätta en skydd emot andra 

aktörers oönskade hantering av individens personliga information. Detta innebär att individen själv 

mycket väl kan välja att hantera sin egen personliga information precis som hon själv vill utan att 

det påverkar hennes personliga integritet. Skulle individen till exempel bedöma det gynnsamt att 

sälja innehållet i sin patientjournal till externa aktörer kommer det uppenbart inte att utgöra henne 

någon integritetskränkning att informationen då blir tillgänglig för just dessa externa aktörer. Det 

som individen i ett sådant läge väljer bort är således inte en respekterad personlig integritet utan 
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endast den hantering av personlig information som integriteten syftar till att upprätthålla. Detta är 

något som är tydligt också i ljuset av den hanteringen av personlig information som många 

individer idag själva väljer att tillåta i sociala medier.21  

 

Vad kännetecknar en integritetskränkning? 

 

För att kunna uttala sig om vilka krav patientintegriteten ställer på ett mobilt arbetssätt inom 

sjukvården krävs en förståelse för vad det är som kännetecknar en integritetskränkning och vad 

det är som behåller integriteten respekterad.22 Utifrån att den personliga integriteten kränks av 

andra aktörers oönskade hantering av personlig information kan frågan i avsnittets rubrik 

preciseras till vad som utgör det oönskade i andra aktörers hantering av individens personliga 

information som får hennes integritet att kränkas. För att motivera en förståelse för detta är det 

dock givande att först ge svar på vad det är som inte är oönskat och som därför inte heller 

kännetecknar någon integritetskränkning. 

 

Det första som ska konstateras är att det inte förhåller sig så enkelt som att så fort personlig 

information blir känd eller tillgänglig för någon annan aktör så kommer individens integritet att 

kränkas. De allra flesta kontakter vi har med andra aktörer bygger på ett utbyte eller delgivning 

av personlig information och detta sker också vanligtvis helt utan någon kränkning av vår 

personliga integritet. Att vi tillsammans med arbetskamraterna på måndag morgon pratar om hur 

helgen spenderades eller att vi till skatteverket deklarerar vår förvärvsinkomst utgör till exempel i 

sig ingen integritetskränkning.  

 

Det är inte heller så att det är någon given detalj av personlig information, någon given mottagare 

av personlig information eller något givet sätt för den personliga informationen att delges som i 

sig kännetecknar en integritetskränkning. Det är synnerligen enkelt att hypotetiskt konstruera 

situationer där ett givet värde för vilken som helst av dessa tre faktorer skulle kunna utgöra både 

en kränkning och ett respekterande av integriteten genom att samtidigt tänka sig olika scenarion 

för någon eller båda av de två andra faktorerna. Att min läkare efter en läkarundersökning har fått 

kännedom om en sjukdom som jag annars vill hålla hemlig för allmänheten utgör ingen 

21 Jämför Trepte och Reinecke (2011). 
22 Den personliga integritetens status som respekterad eller kränkt är att förstå som ömsesidigt 
uteslutande, vilket gör att den personliga integriteten vid en given tidpunkt och i något givet avseende inte 
vara både kränkt och respekterad samtidigt och dessutom så måste något av dessa två alltid gälla. 

10 
 

                                                



integritetskränkning för mig. Men om min granne däremot får kännedom om sjukdomen efter det 

att läkaren har skvallrat för honom så utgör det uppenbart en integritetskränkning även att den 

personliga informationen om sjukdomen alltså är identisk. Får min granne däremot kännedom om 

sjukdomen för att jag själv väljer att berätta det för henne utgör det lika tydligt ingen kränkning 

även om då både informationen och mottagaren faktiskt är desamma. Konstruerandet av 

hypotetiska scenarion av detta slag visar däremot med största tydlighet att en integritetskränkning 

bara kan identifieras om man har kännedom om hur samtliga av dessa tre faktorer ser ut i en 

given situation. Däremot framgår det inte av dessa scenarion vad det är som kännetecknar själva 

integritetskränkningen, vad det är som får en informationshantering att kränka integriteten och 

vad det är som får en annan att respektera den. 

 

Det har argumenterats för att det som är avgörande för integritetens status som respekterad eller 

kränkt är att individen själv har kontroll över vilken personlig information som delges, till vem den 

delges och på vilket sätt det sker.23 Den oönskade hanteringen av personlig information skulle i 

så fall således vara den som sker utan individens egen kontroll. Förklaringsmodeller av detta slag 

lutar sig emot argumentet att om individen själv bestämmer och kontrollerar hur hennes 

personliga information hanteras så kommer denna hantering hela tiden att ske med individens 

eget samtycke och till det man samtycker menar man då att man inte heller kan skadas eller 

kränkas. Det förefaller också intuitivt rimligt att så länge som individen själv har kontroll över dessa 

tre faktorer så kommer hennes integritet inte heller att kränkas. Jag vill dock visa att även om den 

personliga integriteten kommer att vara respekterad i de flesta av de fall där individen kan sägas 

ha kontroll över dessa tre faktorer så är det ändå inte själva kontrollen av hur den personliga 

informationen hanteras som är avgörande för att behålla integriteten respekterad.  

 

I dagens informationssamhälle inhämtas och lagras personlig information i en utsträckning som 

aldrig tidigare förut vilket sannolikt gör det omöjligt för individen att många situationer kontrollera 

hur hennes personliga information hanteras. Dessutom kan den information som individen lämnar 

efter sig i ett sammanhang idag mycket väl och utan individens egen kontroll dyka upp i ett annat 

sammanhang imorgon. I de flesta fall är en sådan hantering av vår personliga information 

dessutom något vi inte bara accepterar utan också välkomnar. En bilköpare ser till exempel ingen 

problematik i att få erbjudanden från ett bilförsäkringsbolag nyligen efter det att hon köpt en ny 

bil, trots att hon inte själv har valt att delge försäkringsbolaget informationen om bilköpet. Tvärtom 

23 För två av de tidigaste och mest grundläggande redogörelserna för denna förklaringsmodell se Westin 
(1967) och Fried (1968).  
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upplever hon det säkert många gånger som smidigt. Att den personliga information som 

bilköparen lämnade till bilförsäljaren då har vidareförmedlats till försäkringsbolaget kränker 

således inte individens integritet även om hon uppenbarligen har tappat kontrollen över till vem 

och på vilket sätt som hennes information delgavs. Förklaringsmodellen av kontroll kommer 

således helt felaktigt att identifiera denna hantering av personlig information som 

integritetskränkande vilket visar att individens kontroll över informationshanteringen inte kan vara 

den avgörande faktorn för en respekterad eller kränkt integritet.  

 

En vid första anblick mer tillåtande förklaringsmodell väljer att dela in personlig information i sådan 

som är av integritetsmässig betydelse och sådan som inte är det och kräver sedan för en 

respekterad integritet endast att individen har kontroll över den typen av information som anses 

vara av integritetsmässig betydelse. Denna förklaringsmodell behöver inte identifiera exemplet 

ovan som någon integritetskränkning om den kan kategorisera den personliga informationen som 

delgavs försäkringsbolaget som betydelselös och att det därför inte påverkar bilköparens integritet 

att hon inte har kontroll över hur den hanteras.24 Olika versioner av denna förklaringsmodell har 

sedan argumenterat för hur och var denna gränsdragning ska göras.25 Jag vill istället visa att 

oavsett hur och var man försöker att dra gränsen mellan integritetsmässigt betydelsefull och 

betydelselös personlig information så kommer man att misslyckas då själva förutsättningen för en 

sådan gränsdragning bygger på det felaktiga antagandet om att personlig information kan vara 

av integritetsmässigt betydelselös karaktär. Jag kommer att argumentera emot det antagandets 

hållbarhet dels utifrån den enorma mängd personlig information som idag samlas in och dels 

utifrån de möjligheter som erbjuds till att bearbeta den insamlade personliga informationen på så 

vis att även icke insamlad personlig information kan erhållas. 

 

Vi lämnar idag efter oss personlig information närmast oavbrutet. Vi filmas av 

övervakningskameror på våra morgonpromenader och våra matvanor registreras när vi betalar 

med kreditkort i snabbköpet. Ska någon form av personlig information kunna klassificeras som 

24 För en av de tidigaste och i min mening den mest tilltalande argumentationen för denna 
förklaringsmodell se Gavison (1980). Det ska dock också noteras att modellen ges i ett antal olika 
varianter och för just en sådan där integriteten inte kräver kontroll över informationen i fråga utan endast 
att informationen i fråga inte kan spridas se Persson och Hansson (2003).  
25 Den mest klassiska gränsdragning av denna typ leder hela vägen tillbaka till Aristoteles som delade det 
mänskliga livet i en privat och en publik sfär där den privata utgjordes av det som skedde inom husets 
väggar och den publika av det politiska livet. W.A. Parent (1983) försvarar också en teori som bygger på 
att kategorisera personlig information av integritetsmässig betydelse eller inte. Hans förslag på 
gränsdragning är att personlig information går från betydelsefull till betydelselös i och med att den 
offentliggörs. 
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integritetsmässigt betydelselös så måste det rimligtvis inkludera just sådan information som är så 

pass tillgänglig för andra individer att den kan erhållas med blotta ögat på offentliga platser. Kan 

inte ens denna typ av personlig information klassificeras som integritetsmässigt betydelselös kan 

därför inte heller den för förklaringsmodellen centrala gränsdragningen göras, helt enkelt för att 

integritetsmässigt betydelselös personlig information faktiskt inte finns. Den stora mängd 

personlig information som idag samlas in gör att mycket av den personliga information som förr 

endast utgjorde osammanhängande detaljer nu istället kan sammanfogas till omfattande 

kartläggningar av individen. 26  En sådan kartläggning kommer att ge upphov till en 

integritetskränkning om den faller utanför det som normen kräver i detta specifika avseende, 

något som jag kommer att argumentera för mer ingående nedan.27 Innan dess är det dock 

givande att först konstatera att den integritetsmässiga problematikens verkliga sprängkraft inte 

ligger i den personliga information som har samlats in utan i den information som istället kan 

utvinnas ur den insamlade.  

 

Denna problematik refereras vanligtvis till som ”big data” och uppstår då stora mängder av 

personlig information bearbetas i syfte att erhålla personlig information som är ny i den meningen 

att den inte har inhämtas utan endast härletts fram ur annan personlig information.28 Detta sätt 

att kunna sluta sig till ny personlig information är på inget vis nytt men mot bakgrund av dagens 

enorma informationsmängder och de datatekniska förutsättningarna för att bearbeta dem är 

möjligheterna för en sådan informationsutvinning idag större än någonsin förut. 29  I ett 

uppmärksammat fall i USA kontaktade fadern till en sjuttonårig flicka affärskedjan Target för en 

ursäkt och en förklaring till varför affärskedjan skickat ut direktreklam för bebisprodukter till hans 

sjuttonåriga dotter. Efter att dotterns graviditet månaden senare blivit känd även för hennes far 

framkom det att Target hade infört algoritmer i sitt lojalitetsprogram som syftade till att utifrån 

26 Schafer (1980, sid. 3). 
27 Se exemplet om Lexbase på sidorna 15 och16 nedan om varför en kartläggning av personlig 
information kan utgöra en integritetskränkning. 
28 Nissenbaum (2010, sid. 50). För den engelska termen “big data” finns för övrigt ingen etablerad svensk 
översättning. Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara “stora datamängder”. Det ska också förtydligas att 
den nya personliga informationen som kunnat härledas fram endast är att förstå som sann med en viss 
sannolikhet.   
29 Gavison (1980 sid. 430-431) ger ett målande exempel på strukturen för denna möjlighet för 
informationsutvinning som alltid funnits men idag är tillgänglig i en helt annan omfattning. Exemplet 
berättar om en katolsk präst som under en middagsbjudning får en fråga om han någonsin fått höra 
någon erkänna ett mord i samband med bikten. Prästen svarar att hans allra först bikt faktiskt gavs av en 
man som erkände just ett mord. Kort efter prästen berättelse anländer till bjudningen en man som 
presenterar sig för sällskapet med namn och berättar att han är gammal vän till prästen och att han 
faktiskt var den första som kom att bikta sig för honom… 
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varuinköp kunna identifiera de kunder som var gravida.30 Targets hantering av flickans personliga 

information gav i opinionen upphov till ett stort integritetsmässigt motstånd vilket tydligt visar hur 

den till synes betydelselösa personliga informationen av flickans dagligvaruhandel kunde 

bearbetas på så vis att den gav upphov till stora integritetskränkningar. Om ingen personlig 

information kan kategoriseras som integritetsmässigt betydelselös så kommer 

förklaringsmodellen ändå att behöva kräva kontroll över all personlig information. Detta gör den 

då identisk med den föregående förklaringsmodellen av kontroll och måste därför också förkastas 

på samma grunder som den.     

 

Jag kommer att argumentera för att det som kännetecknar en integritetskränkning är att 

hanteringen av individens personliga information inte faller inom ramen för vad den samhälleliga 

normen för en sådan hantering kräver. Det skydd som den personliga integriteten utgör emot 

andra aktörers oönskade hantering av individens personliga information tar sig således formen 

av att skydda mot informationshanteringar som inte lever upp till just normen. Bilköparens 

integritet förblir respekterad för att normen är sådan att informationen om bilköpet inte behöver 

hållas hemlig av bilförsäljaren. I exemplet med affärskedjan Target uppstod kränkningarna på 

grund av att bearbetningen av flickans personliga information inte levde upp till normen. Hade 

bearbetningen av flickans varuinköp till exempel syftat till att identifiera hennes favoritsmak på 

glass eller vilka veckotidning hon skulle kunna vara intresserad av hade det högst sannolikt inte 

utgjort någon integritetskränkning. Detta förklaras av att det generellt sett inte finns något behov 

av att skydda den typen av personlig information vilket gör att det inte heller finns någon norm för 

bearbetningen att bryta, något som istället uppenbart finns för informationen om en kvinnas 

graviditet. Hade dessutom en bearbetning av information i syfte att identifiera en flickas graviditet 

utförts av ett apotek och direktreklamen tillsänts flickan konfidentiellt är det inte heller säkert att 

det hade utgjort någon kränkning då en sådan hantering möjligtvis hade fallit innanför normens 

gränser. Det var alltså inte själva sättet som informationen erhölls på i sig, bearbetning av 

personlig information, som kom att bryta normen utan att just Targets bearbetning av 

dagligvaruhandel i syfte att identifiera sina kunders eventuella gravideteter inte levde upp till vad 

normen krävde.  

 

Ett tredje exempel som tydligt visar på att den avgörande faktorn för en integritetskränkning är att 

normen för informationshanteringen inte har levts upp till kan hämtas från den nyligen både 

30 Duhigg (2012). 
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uppstartade och nedstängda webbplatsen Lexbase som publicerade information om vilka 

personer som varit föremål för juridisk prövning de senaste fem åren.31 Sidan som öppnades i 

slutet av januari 2014 stängdes ner redan samma vecka efter att den allmänna opinionens 

motstånd för sidan, vilken ansågs integritetskränkande, snabbt vuxit sig så stort att 

internetleverantören valde att stänga ner sidan.32 Den information som Lexbase sammanställde 

och publicerade var redan innan fullt tillgänglig för allmänheten vilket innebär att ingen ny 

personlig information offentliggjordes eller att den redan offentligjorda informationen inte 

nödvändigtvis heller nådde någon ny mottagare. 33  Inte heller var delgivningssättet för 

informationen, publicering på internet, något nytt utan de integritetskränkningar som 

informationshanteringen utgjorde måste således ha berott på något annat. Kränkningarna kan 

inte heller förklaras av att individerna hade tappat kontrollen över hur deras personliga information 

hanterades. Den publicerade informationen var av helt offentlig karaktär vilket innebär att de 

berörda individerna inte på något vis kunde hävda att de innan publiceringen hade någon kontroll 

över hur denna information hanterades och då denna brist på kontroll inte utgjorde någon 

integritetskränkning innan kan den inte heller förklara de kränkningar som uppstod efter. 

 

Den sammanställning och publicering av information om vilka personer som varit föremål för 

juridisk prövning som Lexbase erbjöd gav istället upphov till det integritetsmässiga motståndet för 

att den inte levde upp till normen för hur den personliga informationen i fråga skulle hanteras. 

Internetsidor av samma typ och innehållandes samma information som Lexbase fanns redan 

innan och finns också fortfarande. Lexbase skiljde sig dock från dessa något då de åskådliggjorde 

på karta var individerna i registret bodde samt erbjöd möjligheten till att också gratis söka efter 

dem. Skillnaderna kan i sammanhanget tyckas marginella men det som gjorde att 

informationshanteringen inte levde upp till normen måste trots det kunna härledas ur någon eller 

båda av dessa skillnader. På ett övergripande plan utgjordes sannolikt integritetskränkningarna 

av att Lexbase klev över en tröskel där den personliga informationen till slut blev mer tillgänglig 

och överskådlig än vad normen tålde. 

 

31 Lexbase databas innehöll mer precist information om individer och företag som varit föremål för juridisk 
prövning i svenska tingsrätter (men inte hovrätter) under de senaste fem åren. 
32 Redan dagen efter sidans stängning hade justitiekanslern mottagit cirka 100 anmälningar från individer 
som ansågs sig uthängda som kriminella på lösa grunder. Se Lisinski (2014).  Internetleverantören var 
Bahnhof. 
33 Exemplet med Lexbase utgör därmed ett uppenbart problem för den gränsdragning som W.A. Parent 
beskrevs försvara i fotnot 21. 
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Normer 
 

Hur kan det då visas att det är en informationshanterings uppfyllande av normen som är 

avgörande för den personliga integritetens status som respekterad eller kränkt? För det första för 

att det som respekterar och kränker den personliga integriteten varierar. Det som kränker den 

personliga integriteten varierar uppenbart mellan olika samhällen och inom varje givet samhälle 

också över tid, något som gör det är omöjligt att peka ut universellt och tidslöst specifika 

informationshanteringar som alltid kommer att respektera eller kränka den personliga integriteten. 

När man däremot studerar integritet inom ramen för ett givet samhälle och en given tid är det inte 

bara fullt möjligt utan också nödvändigt att peka ut vilka givna informationshanteringar som 

kommer att utgöra integritetskränkningar, men dessa är inte med nödvändighet relevanta för 

andra samhällen eller tider. 

 

Normer kan liknas vid implicita lagar, ett regelverk utformat av samhällets underliggande 

värderingar och som styr hur dess individer ska agera och behandlas. De är något som också 

kontinuerligt utvecklas för att skydda individerna mot den koordinationsproblematik som annars 

skulle uppstå i olika sociala sammanhang.34 Normen om att framföra fordon på en given sida av 

vägen uppstod till exempel långt innan trafiken kom att regleras till följd av de uppenbart praktiska 

fördelarna det medförde att alla körde på samma sida.35 En norm som accepterats och etablerats 

kommer generellt sett att efterföljas precis så länge som den fyller sin avsedda funktion och 

därmed tillför gruppens individer ett värde. Att man i olika länder har kommit att köra på olika sidor 

av vägen visar också hur normer som syftar till att eliminera någon given 

koordinationsproblematik och uppnå vissa givna fördelar inte med nödvändighet måste se exakt 

likadana ut för varje givet samhälle.  

 

För den personliga integriteten är de normer som styr hur individers personliga information kan 

hanteras av andra aktörer i olika situationer och sammanhang relevanta. Varje sådan norm 

formas av samhällets underliggande värderingar i alla för normen relevanta avseenden och får till 

följd att vissa informationshanteringar accepteras och vissa inte beroende på om de ger 

individerna ett tillräckligt skydd emot oönskade hanteringar. Då de underliggande värderingarna 

ändras över tid formas och utvecklas också normerna kontinuerligt och blir produkten av de 

34 Lewis (2002, sid 5-36). 
35 Tomlinson (2013, sid. 7). 
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värderingar som råder för det givna samhället och för den givna tidpunkten.36 Då olika samhällen 

i flera avseenden har olika underliggande värderingar kommer olika samhällen att utveckla olika 

normer för samma form av informationshantering. Hanteringen av den personliga informationen 

om en individs nedsatta syn eller hörsel är till exempel behäftad med en mycket mer krävande 

norm i Japan än i västvärlden. Detta på grund av att denna typ av personlig information är mer 

känslig för japaner och därför i Japan också i behov av ett större skydd vilket resulterat i en mer 

krävande norm.37  

 

Att den personliga integriteten är något som respekteras eller kränks beroende på hur en given 

informationshantering lever upp till normen innebär att den inte, i en direkt mening, kan uttala sig 

i normativa termer. Den personliga integriteten säger således ingeting om huruvida en 

informationshantering egentligen är av godo eller ondo. I och med att integriteten beror på normen 

och normen endast är en produkt av samhällets underliggande värderingar kommer den 

personliga integriteten att visa om den givna informationshanteringen ligger i linje med samhällets 

värderingar. Den personliga integriteten säger däremot inget om det normativa värdet hos varken 

informationshanteringen eller de samhälleliga värderingarna. En integritetskränkning ska därför 

endast förstås som en varningsflagga som indikerar att informationshanteringen i fråga har brutit 

normen, något som prima facie är att förstå som normativt dåligt men i själva verket endast är 

dåligt om normen som informationshanteringen bryter är normativt försvarbar. Detta gör att 

normerna och de underliggande värderingarna hela tiden måste granskas i normativa termer för 

att säkerställa att den integritet som skyddas faktiskt också är värd att respektera.38  

 

Även i detta avseende är det också givande att knyta an till fallet Lexbase. Alldeles uppenbart så 

utgjorde denna hantering av personlig information stora integritetskränkningar, men det är inte av 

den anledningen givet att Lexbase informationshantering per automatik är normativt oacceptabel. 

Det skulle exempelvis kunna argumenteras för att värdet av yttrandefriheten i detta fall borde få 

väga tyngre och att de integritetskränkningar som Lexbase utgjorde uppstod på grund av att 

informationshanteringen i fråga bröt normer som inte gav uttryck för en normativ önskvärdhet. 

Alternativt skulle man kunna argumentera för att samhället har mest att vinna på att personlig 

information av den typ Lexbase publicerade blir så tillgänglig och överskådlig som möjligt men att 

normen av någon anledning inte inbegriper värdet av just detta och därför borde kritiseras och 

36 Nissenbaum ( 2010, sid.137-140). 
37 Adams et al (2009, sid. 11). 
38 Nissenbaum (2010, sid. 137-140). 
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ifrågasättas. 39  Notera att dessa två tänkbara invändningar inte är sådana jag avser att 

argumentera för utan att de endast tjänar syftet av att visa hur informationshanteringar som utgör 

integritetskränkningar och därför prima facie kan antas normativt oönskade ändå kan tänkas 

försvarbara utifrån att de värden som normen ger uttryck för inte är normativt önskvärda. 

  

Utifrån vilken normativ ståndpunkt granskningen av en specifik uppsättning normer och dess 

underliggande värderingarna ska göras är en fråga som måste besvaras av varje givet samhälle 

för sig och utifrån det specifika samhällets accepterade värdegrund. Målet med denna studie är 

att utföra en sådan granskning av normen för hantering av patientinformation inom den svenska 

sjukvården och därmed visa vad det är som kränker respektive respekterar den svenska 

patientens personliga integritet. Detta i syfte av att sedan kunna uttala sig om det mobila 

arbetssättet i termer av patientens personliga integritet. I den här studien studeras således hur 

det mobila arbetssättet lever upp till normen för hur hanteringen av patientens personliga 

information ser ut inom dagens svenska sjukvård. Med resultatet av detta kommer man således 

inte i en direkt mening att kunna uttala sig om informationshanteringens normativa önskvärdhet, 

endast huruvida det faller inom ramen för rådande norm. Detta helt enkelt för att det är det enda 

den personliga integriteten är kapabel till. 

 

IV. Analys 
 

Utifrån den presenterade teorin om den personliga integriteten är det nu möjligt att angripa 

studiens syfte att identifiera och analysera de krav som patientintegriteten ställer då patientens 

personliga information görs tillgänglig för sjukvårdens avsedda personal mobilt. I det första 

avsnittet kommer inledningsvis normen för sjukvårdens hantering av patientinformation att 

identifieras och utifrån denna sedan de specifika kraven. I det andra avsnittet kommer dessa krav 

att analyseras och preciseras i avseende av vad de innebär och vilka uppskattningar som måste 

göras för att kunna uttala sig om deras uppfyllelse. Jag kommer att visa att patientintegriteten 

ställer krav på att informationshanteringen medför den enskilda patienten en positiv förväntad 

nytta och inte påför henne några omotiverade risker.  

 

39 För ett utvecklat resonemang av och argumentation för det samhälleliga värdet av total transparens 
avseende personlig information se Tännsjö (2010).  Lika intressant argumentation emot en sådan total 
öppenhet ges av Nagel (1998). Nagel menar där att öppenhet riskerar att försvåra mänskliga relationer. 
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Normen för sjukvårdens hantering av patientinformation 
 

Mot bakgrund av att den personliga integriteten respekteras och kränks utifrån hur en given 

informationshantering lever upp till den rådande normen ges de krav som patientintegriteten 

ställer av normen för hur sjukvården kan hantera patientens personliga information. Det förefaller 

intuitivt rimligt att den normen ska inrymma citatet i studiens inledning, den hippokratiska edens 

åttonde paragraf vilken bör tolkas som att den patientinformation som sjukvårdens personal tar 

del av inte ska delges till externa aktörer. Samma uttryck ges idag också i den lagstadgade 

tystnadsplikten vilken uttryckligen kräver att ingen av den personliga information som en patient 

delger inom sjukvården får delges till någon annan än de som deltar i patientens egen vård.40 Det 

är dock en sak att som både den hippokratiska eden och den lagstadgade tystnadsplikten 

förbjuder aktivt delge patientinformation till externa aktörer och en annan sak att hantera 

patientinformation på sådant vis att det innebär risker för att den når externa aktörer. Som en följd 

av den komplexitet som präglar dagens sjukvård där patientens personliga information många 

gånger måste delges och överföras mellan olika sjukhus, avdelningar och personal uppstår som 

tidigare visats en oundviklig risk för att individens personliga information blir tillgänglig för externa 

aktörer.   

 

Normerna för hur sjukvården ska hantera sina patienter ges av sjukvårdens etiska riktlinjer. De 

etiska riktlinjerna är vad sjukvården själv uttryckligen utlovar för sin verksamhet i avseendet av 

att tillvarata och säkerställa patientens intresse, något som alltså överensstämmer med studiens 

perspektiv av patientens personliga integritet.41  

 

Rent praktiskt utformar idag de allra flesta enheterna inom sjukvården, ifrån landsting till specifika 

avdelningar på det givna sjukhuset, sina egna etiska riktlinjer men på ett övergripande plan kan 

dessa riktlinjer härledas ur fyra för sjukvården allmänt vedertagna principer; principen om att göra 

gott, principen om att inte skada, respekt för patientens autonomi och principen om rättvisa.42 Då 

de fyra principerna avser hela sjukvårdens patientkontakt på ett övergripande plan kommer de 

olika principerna också var för sig att vara mer eller mindre relevanta för varje given del av 

40 Tystnadsplikten styrs av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för dem som arbetar inom staten, 
landstingen och kommunerna medan de som arbetar hos en privat vårdgivare ska följa reglerna om 
tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol eller på 
andra sätt bestraffas av de myndigheter som har tillsyn över vården. 
41 Notera att normen för hur till exempel personalens personliga information kan hanteras utan att det 
föranleder dem någon integritetskränkning därför inte kan härledas ur dessa etiska riktlinjer. 
42 Beauchamp och Childress (1994, sid. 1-12). 
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sjukvårdens verksamhet. Hur denna avvägning och tolkning ska göras är inget som är explicit 

uttryck för varje givet sammanhang vilket gör att detta i denna studie måste göras i ljuset av 

informationshantering. Mot denna bakgrund kommer de fyra principerna nu först att beskrivas och 

tolkas i relevans för sjukvårdens informationshantering och därefter kommer jag att utifrån de 

relevanta principerna identifiera normen för sjukvårdens hantering av patientens personliga 

information. 

 

Principen om att göra gott  
 

Principen om att göra gott visar på sjukvårdens grundläggande krav om att på ett övergripande 

sätt, både medicinskt och medmänskligt, verka i varje enskild patients intresse och bidra till 

hennes ökade livskvalitet.43 Då de faktiska effekterna av sjukvårdens hantering långt ifrån alltid 

är på förhand givna kan principen däremot inte rimligtvis ställa krav på sjukvården att alltid 

generera patienten en faktisk nytta. Det krav som principen istället med rimlighet kan ställa är att 

den på förhand förväntade nyttan av sjukvårdens hantering av den enskilda patienten i alla lägen 

ska vara positiv för henne. 

 

Principen om att göra gott omöjliggör dock inte att patienten också kan utsättas för sådant som i 

sig inte utgör något gott så länge som detta faller inom ramen för en mer övergripande behandling 

eller avsikt som istället verkar i patientens eget intresse. Att amputera ett ben är till exempel i sig 

inget gott eller önskvärt för patienten men om det sker i syfte att säkerställa större värden för 

henne som att till exempel rädda hennes liv så kan ingreppet ändå motiveras av denna princip.  

 

Däremot kan principen om att göra gott inte rimligtvis ställa krav på sjukvården att i alla situationer 

hantera patienten på så vis att det ger upphov till de allra bästa förväntade konsekvenserna för 

henne. Även om just detta högst sannolikt är sjukvårdens avsikt i de allra flesta situationer skulle 

en sådan princip i vissa lägen ställa orimligt stora krav på sjukvården att i alla situationer lyckas 

finna den för patienten optimalt bästa lösningen. En sådan uttolkning av principen skulle 

dessutom ställa krav på en många gånger orimligt stor resursåtgång. Dessa resonemang gäller 

också för de krav som principen om att göra gott ställer på sjukvårdens hantering av patientens 

43 Beauchamp och Childress (1994, sid. 150-151). Författarna definierar sedan på sidan 212 att en 
behandling är att förstå som livskvalitetsökande om den av (beslutskompententa) patienter uppfattas som 
fördelaktig eller välgörande. 
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personliga information, det vill säga att de krav som principen ställer är att 

informationshanteringen som helhet måste medföra varje patient en positiv förväntad nytta. 

 

Summeringen av den första principen om att göra gott blir att den i studiens givna sammanhang 

kräver att informationshanteringen som helhet måste tillföra varje enskild patient en positiv 

förväntad nytta. Principen kräver däremot inte att informationshanteringen tillför patienten den 

största möjliga förväntade nyttan utan endast att patientens förväntade nytta är positiv. 

 

Principen om att inte skada  
 
Principen om att inte skada ger uttryck en av sjukvårdens äldsta riktlinjer, ”primum non nocere”, 

vilket fritt översatt ger att det viktigaste för sjukvården är att inte tillfoga patienten någon skada. 

Skada bör i ljuset av denna princip förstås i den allra bredaste meningen vilket vid sidan av rent 

medicinsk och fysisk skada därför också inkluderar exempelvis social skada eller den enskilda 

patientens risk för någon form av skada. Principen om att inte skada kräver att den i sig oönskade 

hanteringen som sjukvården ibland tvingas utsätta en patient för i form av direkt skada eller risk 

för skada ska begränsas så långt som möjligt givet att de avsedda fördelarna av handlingen ändå 

kan uppnås. Vidare ges infriandet av principen om att inte skada tolkningsföreträda relativt den 

föregående och uppenbart tangerande principen om att göra gott. Om det i en given situation 

därför skulle vara omöjligt att infria båda två av dessa principer väger således principen om att 

inte skada tyngre. 44   

 

För att knyta an till exemplet ovan så kan en benamputation enligt denna princip försvaras endast 

om den specifika förväntade patientnytta som följer av att amputera patientens ben inte kan 

erhållas på något annat vis där benet också kan behållas. Kan således samma mängd potentiella 

nytta uppnås utan en så stor åtgärd som att amputera hennes ben så kräver principen att man 

också gör det. För en given nytta ska således den enskilda patienten bara behöva utsättas för 

minst möjliga skada eller risk för skada som möjligt.  

 

För sjukvårdens informationshantering tolkar jag principen om att inte skada som att den kräver 

att patienten, för varje given informationshantering, i så stor utsträckning som möjligt ska 

undvaras negativa konsekvenser eller risken för att negativa konsekvenser uppstår. Det har 

44 Beauchamp och Childress (1994, sid. 191). 
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tidigare konstaterats att sjukvårdens informationshantering endast medför patienten negativa 

konsekvenser i händelse av att hennes personliga information blir tillgänglig för externa aktörer. 

Detta bör innebära att de krav som principen om att inte skada ställer endast berör riskerna för 

att patientinformation läcker till externa aktörer.  

 

Summeringen av den andra principen om att inte skada blir i studiens givna sammanhang att den 

kräver att den negativa förväntade nytta som varje specifik risk för informationsläckage medför 

varje enskild patient måste vägas upp av att den specifika risken också är en förutsättning för att 

samma patient ska kunna erhålla fördelar som är så stora och sannolika att den förväntade nyttan 

av dessa är ännu större.  

 

Autonomiprincipen  
 
Autonomiprincipen säger att sjukvården alltid ska respektera patientens rätt till att bestämma för 

sig själv. Principen ställer krav på att sjukvården håller individen informerad i alla avseenden som 

berör henne och efterlevs så länge som patienten själv kan och tillåts göra informerade 

samtycken och därmed till exempel kan välja att avstå föreskriven vård.45 Den rättighet som 

principen tillskriver patienten om att kunna välja och bestämma för sig själv är negativ till sin natur 

och innefattar bara de delar av sjukvården som berör henne specifikt. Det innebär att patienten 

med stöd av autonomiprincipen inte behöver underkasta sig de delar av sjukvården som är för 

henne specifika, något som allra huvudsakligast innefattas av hennes egen vård. Principen utgör 

däremot inte med nödvändighet någon positiv rättighet i den meningen att patienten själv kan 

bestämma vad sjukvården i alla avseenden ska göra för henne eller hur den ska fungera. Det 

vore ur ett resursperspektiv orimligt att varje patient själv och utan inskränkning i alla lägen och 

avseenden skulle tillåtas bestämma de exakta formerna för sin egen vård. En patient som inte är 

i behov av en hjärttransplantation bör således inte med autonomiprincipens stöd kunna kräva en 

sådan bara för att hon vill. Patienten kan av samma anledning inte med autonomiprincipens stöd 

heller ställa krav på hur sjukvårdens verksamhet ska bedrivas eller inrättas i varje givet avseende, 

något som medför att autonomiprincipen inte kan vara relevant för på vilket vis sjukvården till 

exempel väljer att överföra patientinformation.  

 

Det som autonomiprincipen däremot ställer krav på avseende hur patientens personliga 

45 Beauchamp och Childress (1994, sid. 135). 
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information hanteras är att hon får ta del av sin egen patientinformation och att hon själv också 

kan välja att få denna information exkluderas från sjukvårdens hantering. Patienten kan med stöd 

av autonomiprincipen däremot inte välja på vilket sätt som sjukvården ska hantera hennes 

personliga information och summeringen av principen blir således att den inte är relevant för 

normen avseende informationshantering. Att få sin patientinformation raderad utgör för övrigt en 

lagstadgad rättighet för patienten oavsett sjukvårdens arbetssätt.46 

 
Principen om rättvisa 
 

Kravet som principen om rättvisa ställer är att sjukvårdens resurser ska fördelas mellan dess 

patienter utifrån deras behov av sjukvård och inget annat.47 Detta innebär att patienter med lika 

behov av sjukvård också ska behandlas lika oberoende av eventuella olikheter av etnisk eller 

social natur. 48  Principen om rättvisa bör därför infrias av alla informationshanteringar som 

behandlar alla patienters personliga information lika, vilket innebär att risken för att 

patientinformation blir tillgänglig för externa aktörer är lika stor för alla individer. Däremot kommer 

olika individer oundvikligt att riskera olikt stora negativa konsekvenser av att deras 

patientinformation blir tillgänglig för externa aktörer och detta på grund av det varierande 

innehållet i individernas specifika patientjournaler och deras specifika sociala förutsättningar. 

Detta är i sig dock inget som påverkas av det sätt som patientinformation görs tillgänglig för 

sjukvårdens personal internt och bör därför inte heller vara relevant för utformningen av de krav 

som normen ställer på sjukvårdens hantering av patientens personliga information.  

 

Summeringen av principen om rättvisa blir således att den är irrelevant för normen av hur 

patientinformation hanteras inom sjukvården under den högst sannolika förutsättningen av att 

informationshanteringen kännetecknas av att alla patienters information behandlas lika.  

 
Normen för sjukvårdens hantering av patientinformation 
 

Kapitlet om den personliga integriteten visade att de krav som integriteten ställer rent generellt är 

att den personliga informationen hanteras på så vis att hanteringen lever upp till den aktuella 

46 Rätten att få patientinformation raderad är lagstadgad och styrs av Patientdatalagen (2008:355) 8 kap 
4 §. 
47 Kravet om en rättvis fördelning av sjukvårdens resurser är också lagstadgat. Se Hälso- och 
sjukvårdslag (1982:763) 2 §.  
48 Beauchamp och Childress (1994, sid. 329). 
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normen. I den här studiens sammanhang innebär det att patientens personliga integritet ställer 

krav på att sjukvårdens hantering av patientens personliga information lever upp till den norm 

som jag menar bör härledas ur de fyra beskrivna principerna ovan. Min tolkning av dessa gav att 

principerna om att göra gott och att inte skada är relevanta för sjukvårdens informationshantering 

och därmed kommer att forma den aktuella normen. Normen, och därmed de krav som 

patientintegriteten ställer när hennes personliga information görs tillgänglig för sjukvårdens 

avsedda personal mobilt, ges följande tvådelade utseende; 

 

• Informationshanteringen som helhet måste tillföra varje enskild patient en positiv förväntad 

nytta. Normen kräver däremot inte att informationshanteringen tillför patienten den största 

möjliga förväntade nyttan utan endast att patientens förväntade nytta är positiv. 

• Den negativa förväntade nytta som varje specifik risk för informationsläckage medför varje 

enskild patient måste vägas upp av att den specifika risken också är en förutsättning för 

att samma patient ska kunna erhålla fördelar som är så stora och sannolika att den 

förväntade nyttan av dessa är ännu större.  

 

Det första kravet berör således varje enskild individs nettoeffekt av nytta för 

informationshanteringen som helhet medan det andra kravet berör varje individs nettoeffekt av 

nytta för varje specifik risk för informationsläckage som den givna informationshanteringen 

medför. Det kan vid första anblick framstå som om det första kravet borde uppfyllas per automatik 

så länge det andra är uppfyllt men det är i så fall endast en synvilla, något som jag kommer att 

redogöra för längre fram och under diskussionen kring det andra kravet. För att göra det så 

överskådligt som möjligt måste dock det första kravet och dess innebörd först beskrivas närmare.  

 

Det ska också belysas att de två kraven jag nu har fastslagit säkerställer patientintegriteten utifrån 

två faktorer, dels antagandet om att de fyra principerna ligger till grund för den aktuella normen 

och dels utifrån min tolkning av dessa principer. Det normativa värdet av den personliga 

integriteten kommer därför också att bero på dessa två faktorer.  

 

Positiv förväntad nytta 
 

Informationshanteringen som helhet måste tillföra varje enskild patient en positiv 

förväntad nytta. Normen kräver däremot inte att informationshanteringen tillför patienten 
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den största möjliga förväntade nyttan utan endast att patientens förväntade nytta är 

positiv. 

 

För att kunna precisera detta krav krävs inledningsvis ett resonemang om begreppet av förväntad 

nytta. De allra flesta av de handlingar vi utför eller de beslut vi tar syftar till att generera ett avsett 

framtida utfall, men det är långt ifrån alltid som det avsedda utfallet också blir det faktiska. Vad 

som faktiskt blir följden av våra handlingar är istället något vi aldrig med säkerhet kan veta på 

förhand. Det till buds stående medlet för att på förhand välja de handlingar som vi tror på bästa 

vis kommer att verka i våra avsedda intressen är istället att göra uppskattningar om framtiden, 

uppskattningar om vilken nytta de olika handlingarna kan tänkas medföra oss och med vilken 

sannolikhet de kommer att leda till denna nytta. 

 

En given handling kan föra med sig flera olika konsekvenser och den förväntade nyttan av en 

denna handling är summan av alla dessa konsekvensers förväntade nyttor. Varje konsekvens 

förväntade nytta utgörs i sin tur av produkterna av två faktorer; storleken på konsekvensens nytta 

och sannolikheten för att den realiseras. Desto större nytta en konsekvens skulle föra med sig 

om den realiserades och desto större sannolikhet för den att inträffa desto större blir också den 

förväntade nyttan. När dessa värden, som kan vara både positiva och negativa beroende på 

konsekvensernas önskvärdhet och kan förstås som den förväntade nyttan för varje potentiell 

konsekvens, summeras erhålls enligt klassisk beslutsteori den förväntade nyttan för handlingen 

som helhet. Ett mobilt arbetssätt kan som tidigare beskrivits föra med sig både positiva och 

negativa konsekvenser. Det första kravet som patientintegriteten ställer på det mobila 

arbetssättets informationshantering är, enligt den första delen av den identifierade normen, att 

den enskilda patientens förväntade nytta av den givna informationshanteringen är positiv, det vill 

säga att den förväntade nyttan av alla positiva konsekvenser för patienten själv överstiger den 

förväntade negativa nyttan hon erfar av alla negativa konsekvenser. 

 

Innan det redogörs för vilka uppskattningar som måste göras för att kunna uttala sig om huruvida 

det första kravet är uppfyllt eller inte är det intressant att utifrån resonemanget om förväntad nytta 

inledningsvis göra ett par konstateranden för sjukvårdens hantering av patientens personliga 

information. För det första kan det konstateras att den personliga integriteten inte ställer några 

krav på den faktiska nytta som en informationshantering ger upphov till utan endast på den 

förväntade. Detta innebär att en informationshantering som av någon anledning renderat det 

faktiska utfallet av att patientinformation gjorts tillgänglig för externa aktörer och därmed också 
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sannolikt genererat en stor faktisk negativ nytta inte med nödvändighet måste utgöra ett avsteg 

ifrån normen och en integritetskränkning. Avgörande för det första kravet är endast att den 

förväntade nyttan, det vill säga den på förhand uppskattade nyttan, är positiv. Syftet med detta 

första konstaterande är att slå hål på den allmänt utbredda, och mot denna bakgrund felaktiga, 

uppfattningen om att ett informationsläckage inom sjukvården per automatik utgör en 

integritetskränkning för patienten. 

 
Dessutom måste detta konstaterande kunna försvaras då det följer logiskt ur den presenterade 

teorin om personlig integritet och den antagna normen för hantering av patientens personliga 

information. Konstaterandets giltighet visas dock tydligt med en jämförelse av de krav vi som 

patienter ställer på sjukvården i andra sammanhang. Om det under en på förhand motiverad men 

komplicerad operation, utan några misstag från den opererande personalens sida, skulle uppstå 

oönskade komplikationer är det i så fall ändå inget vi klandrar sjukvården för. Precis som 

tolkningen av principen om att göra nytta gav så inbegriper sjukvårdens verksamhet oundvikligt 

risker för patienten vilket gör att de enda krav vi kan ställa på sjukvården är att den på förhand 

förväntade nyttan av en given hantering är positiv för den enskilda patienten och att det faktiska 

utförandet av denna hantering också går till på just det vis som utgjort underlag för uppskattningen 

av den förväntade nyttan. Att hantera patientinformation inbegriper precis som att operera risker 

men så länge som den förväntade negativa nyttan av dessa risker är medräknade i 

uppskattningen av en informationshantering som på det stora hela tillför patienten en positiv 

förväntad nytta kommer dessa risker inte att utgöra någon integritetskränkning för henne även 

om de realiseras.  

 

Vidare kan en informationshantering som endast erbjuder patienten en liten förväntad nytta ändå 

respektera hennes personliga integritet precis likaväl som en informationshantering som erbjuder 

henne en stor förväntad nytta. Det enda krav som integriteten ställer är att den förväntade nyttan 

av informationshanteringen är positiv. Detta konstaterande får också stöd av den tidigare givna 

beskrivningen av den personliga integriteten som ett skydd för oönskade hanteringar av 

individens personliga information och inte som ett intrinsikalt egenvärde. Vore integriteten att 

förstå som ett egenvärde skulle detta värde kunna vara olika stort för olika 

integritetsrespekterande hanteringar vilket då skulle innebära att dessa hanteringar också ur ett 

integritetsperspektiv skulle vara olikt önskvärda. Men den personliga integriteten utgör inget 

egenvärde utan ett skydd, ett skydd som kan uppnås på flera olika vis men inte vara mer eller 

mindre uppnått och därför inte heller göra en integritetsrespekterande informationshantering 
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integritetsmässigt mer eller mindre önskvärd. Däremot finns det, som tidigare visats, flera andra 

värden som talar till olika hanteringars fördel, men ur ett integritetsperspektiv är det endast 

intressant att det skydd integriteten syftar till att upprätta faktiskt är det.  
 

För att kunna uttala sig om huruvida informationshanteringen för ett mobilt arbetssätt inom 

sjukvården uppfyller det första kravet krävs mot bakgrund av diskussionen om förväntad nytta 

ovan en uppskattning av fyra variabler; den potentiella nyttan av både de positiva och negativa 

konsekvenserna och sannolikheten för dessa konsekvenser att inträffa. För att det första kravet 

om en positiv förväntad nytta ska uppfyllas måste den förväntade nyttan av de positiva 

konsekvenserna överstiga den förväntade negativa nyttan av de negativa konsekvenserna.  

 

Utifrån sjukvårdens påvisade svårighet att redan idag möta ett ständigt växande vårdbehov bör 

den enskilda patientens nytta av en effektivare resurshantering inom sjukvården vara väldigt stor. 

Lyckas inte sjukvården möta det samhälleliga behovet av vård och patienten därför tvingas vänta 

på eller till och med inte ges den vård hon är i behov av spelar vårdkvaliteten i många fall ingen 

roll. Storleken på varje individs förväntade nytta av en ökad vårdkvalitet är alltid stor men som 

precis visats till viss del också beroende på att sjukvården faktiskt lyckas möta individens 

vårdbehov. En ytterligare stor portion potentiell nytta utgörs av de möjligheter som ligger i att med 

tiden också vidareutveckla det mobila arbetssättet, bland annat på de vis som i korthet beskrevs 

under avsnittet om ett mobilt arbetssätt och som bygger på att kunna överföra patientinformation 

mobilt även mellan sjukvården och patienten. Denna möjlighets realiserande skulle föra med sig 

stora vinster ur de båda perspektiven av resurshanteringseffektivitet och vårdkvalitet, något som 

då direkt också skulle öka varje individs förväntade nytta. För att dessa vinster ska kunna uppstå 

är det sannolikt en förutsättning att sjukvården först internt kan överföra patientinformation mobilt. 

 

En uppskattning av sannolikheten för att ett mobilt arbetssätt faktiskt kommer att medföra de 

förväntade vinsterna av en mer effektiv hantering av sjukvårdens resurser och en ökad 

vårdkvalitet är till viss del beroende på vilket tidsperspektiv man antar. I ett inte alltför långt 

perspektiv bör dock sannolikheten för dessa vinster att realiseras vara väldigt stor. Inte minst på 

grund av att formerna för dem redan på förhand är så väl formulerade och preciserade. I det 

kortare perspektivet påverkas däremot sannolikheten av att implementeringen av ett nytt 

arbetssätt ställer krav på framtagning och inarbetning av nya arbetsrutiner vilket oundvikligt 

medför en initial resurs- och tidsåtgång. Sjukvårdens verksamhet präglas dessutom av en viss 

tröghet vilket talar för att denna startsträcka riskerar att blir något längre än bara kort. Emot det 
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talar återigen det faktum att många av de positiva konsekvenserna som ett mobilt arbetssätt skulle 

kunna medföra till stor del redan är identifierade vilket borde underlätta implementeringen och 

möjliggöra dem med en mindre resursåtgång.  

 
Om innehållet i patientjournalen blev tillgänglig för externa aktörer skulle det riskera att föra med 

sig stora negativa konsekvenser för patienten. Beroende på innehållet i patientjournalen och 

individens sociala situation riskerar ett sådant informationsläckage att leda till negativa 

konsekvenser för patienten i form av till exempel social utfrysning och mobbning, minskade 

möjligheter till att träffa en partner eller till att både få och behålla en önskad anställning.49 Det är 

till exempel inte svårt att tänka sig att offentliggörandet av en individs HIV-smitta skulle komma 

att påverka stora delar av hennes sociala tillvaro eller hur exponerandet av en förtroendevald 

ministers historik av psykisk ohälsa skulle föranleda henne stora svårigheter i sitt ämbete. Då 

stora värden av dessa slag står på spel öppnas också dörren för negativa konsekvenser i form 

av både hot och utpressning. Att i olika sammanhang offentliggöra innehållet i patientjournalen är 

dessutom ett lätt sätt för någon att trakassera en gammal livskamrat eller andra individer i sin 

närhet. Vid sidan av detta befinner sig sannolikt flera av de individer som riskerar dessa negativa 

konsekvenser redan i utsatta positioner, inte minst till följd av den sjukdomsbild som till viss del 

också orsakar konsekvenserna.  

 

En annan negativ konsekvens av att patientinformation läcker ut från sjukvården är att det 

sannolikt skulle minska förtroendet för sjukvården. 50 Detta skulle i sin tur kunna leda till att 

individer i en mindre utsträckning väljer att uppsöka sjukvården, något som uppenbart vore 

negativt för den individ som är i behov av vård men även för samhällets övriga individer som i så 

fall i en större utsträckning riskerar att drabbas av smittsamma sjukdomar.51  

 

Noteras ska att de negativa kosekvenserna som den enskilda patienten riskerar i och med ett 

mobilt arbetssätt är precis desamma som de negativa kosekvenserna hon riskerar med dagens 

informationshantering inom sjukvården.52 Detta ger att om de olika arbetssättens förväntade 

negativa nytta för den enskilda patienten ska skilja sig åt så måste deras olika 

49 Gostin (1997)  
50 Rothstein och Talbott (2006)  
51 Deapen (2006)  
52 Att storleken på de negativa konsekvenserna är lika stora oavsett vilket arbetssätt sjukvården arbetar 
utifrån gäller under förutsättningen att alla arbetssätt insamlar lika mycket personlig information av 
patienten, något som är fallet för dagens arbetssätt och det mobila. 
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informationshanteringar ge upphov till olika stora sannolikheter för att patientinformationen ska 

bli tillgänglig för externa aktörer.  

 

Det finns idag inget som rent tekniskt tyder på att sannolikheten för att patientinformation ska bli 

tillgänglig för externa aktörer ökar som en följd av att överföra patientinformationen intern inom 

sjukvården trådlöst.53 Ett trådlöst nätverk är inte enklare att få tillgång till utifrån än ett trådbundet 

mot bakgrund av dagens säkerhetslösningar. Dessutom krävs för att få tillgång till 

patientinformation, i både ett trådlöst och trådbundet nätverk, en underliggande behörighet och i 

det avseendet ändras således inte sannolikheten för informationsläckage. De tekniska riskerna 

för informationsläckage som föreligger ändras således inte med ett mobilt arbetssätt. 

 

Däremot ökar sannolikt risken för att den mänskliga faktorn kommer att leda till 

informationsläckage i samband med själva övergången i arbetssätt, något som dock bör gälla 

oavsett arbetssätt. Ett mobilt arbetssätt för sjukvården kommer oundvikligt att innebära nya 

arbetsrutiner vilket också medför en viss tid av utformning och inarbetning av dessa. Under denna 

tid är det rimligt att anta att risken för att den mänskliga faktorn spelar in och ökar risken för 

informationsläckage. Under förutsättning att sjukvården kan presentera hur övergången i 

arbetsrutiner ska gå till och hur riskerna för att denna ska leda till informationsläckage är 

omhändertagna uppskattar jag inte sannolikheten för att ett mobilt arbetssätt ska leda 

informationsläckage som större än för dagens arbetssätt.  

 

Utifrån det okontroversiella antagandet om att dagens arbetssätt är integritetsrespekterande och 

därmed tillför patienten en positiv förväntad nytta ges det att om man för det mobila arbetssättet 

kan visa att varje enskild patients förväntade nytta inte riskerar att minska relativt dagens 

arbetssätt så måste även det mobila arbetssättet respektera patientens integritet. Mot bakgrund 

av resonemangen kring de fyra faktorerna som beskrivits nödvändiga att uppskatta för att kunna 

uttala sig om patientens förväntade nytta av det mobila arbetssättet ges därför att det mobila 

arbetssättet uppfyller det första kravet om en sammanlagd positiv förväntad nytta för den enskilda 

patienten. Detta då det inte medför någon skillnad jämfört med dagens arbetssätt avseende 

storleken på eller sannolikheten för de negativa konsekvenserna samtidigt som det erbjuder 

patienten en större förväntad nytta till följd av en mer effektiv hantering av sjukvårdens resurser 

och en mer kvalitativ sjukvård. 

53 Himss (sid. 7, 2009) 
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För att avsluta diskussionen kring det första kravet är det givande att belysa att osäkerheten i 

uppskattningen av ett mobilt arbetssätts förväntade nytta utan tvekan kommer att vara som störst 

innan en implementering. Däremot så kommer osäkerhet och risk till viss del alltid att bestå, något 

som visserligen inte är unikt för det mobila arbetssättet. Osäkerheten efter implementeringen 

består då till en mindre del av osäkerhet kring förväntad nytta då de positiva konsekvenserna då 

redan realiserats alternativt konstaterats omöjliga att realisera. Däremot kvarstår alltid risken för 

att de negativa konsekvenserna ska komma att realiseras. I den bästa av världar realiseras aldrig 

dessa men däremot kommer en viss sannolikhet för dem alltid att finnas där. Detta innebär att 

det första kravet på sjukvårdens informationshantering om att medföra den enskilda patienten en 

positiv förväntad nytta inte avslutas i och med en eventuell implementering utan kontinuerligt 

istället måste säkerställas och motiveras för att kravet ska kunna anses uppfyllt. Detta innebär 

rent praktiskt att det första kravet är något som följer det mobila arbetssättets 

informationshantering över tid. 

 

Inga omotiverade risker 
 

Den negativa förväntade nytta som varje specifik risk för informationsläckage medför 

varje enskild patient måste vägas upp av att den specifika risken också är en 

förutsättning för att samma patient ska kunna erhålla fördelar som är så stora och 

sannolika att den förväntade nyttan av dessa är ännu större.  

 

Med begreppet risk förstås i generella termer orsaken till en oönskad händelse. 54  I 

sammanhanget av sjukvårdens informationshantering utgörs den oönskade händelsen av ett 

informationsläckage som i sin tur riskerar att ge upphov till negativa konsekvenser för patienten i 

form av till exempel sociala stigmata, mobbing, utpressning, hot och minskade möjligheter till 

både anställning och partner. Risken för att dessa konsekvenser ska realiseras har också visats 

vara att patientinformation blir tillgänglig för externa aktörer, men att patientinformation blir 

tillgänglig för externa aktörer är helt uppenbart något som kan ske på en rad olika vis. Varje sådant 

vis, varje tänkbart sätt som patientinformation skulle kunna läcka till externa aktörer, är att förstå 

som en egen specifik risk. Exempel på risker för att patientinformation blir tillgänglig för externa 

aktörer kan vara att någon hackar sig in i sjukhusets nätverk och lyckas få tillgång till 

54 Hansson (2009, sid. 12-20).  
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patientinformation eller att personal inom den avancerade hemsjukvården tappar en mobil enhet 

ur vilken en extern aktör sedan lyckas erhålla patientinformation.55 

 

Varje risk för att patientinformation blir tillgänglig för externa aktörer har sin egen sannolikhet. 

Varje risk har därför också sin egen förväntade och negativa nytta som utgörs av produkten av 

dess sannolikhet och storleken på de negativa konsekvenser som den riskerar att ge upphov till. 

Den förväntade negativa nyttan som diskuterades kring det första kravet är således att förstå som 

alla specifika riskers förväntade negativa nyttor ackumulerade. Då de negativa konsekvenserna i 

detta sammanhang är samma för alla risker kommer storleken på riskernas förväntade negativa 

nytta endast att variera med deras sannolikhet, desto större sannolikhet en risk har desto större 

är också dess förväntade och negativa nytta.  

 

Inga risker tas för sin egen skull utan endast för att den förväntade negativa nyttan den enskilda 

individen accepterar i och med risktagandet i så fall vägs upp av en för henne större förväntad 

positiv nytta.56 Det andra kravet kräver att varje risk för informationsläckage ska kunna motiveras 

i den meningen att risktagandet i så fall är förutsättning för att patienten själv ska kunna erhålla 

en större förväntad nytta.  

 

Här vill jag nu redogöra för den tänkbara synvilla jag noterade tidigare och som kan ge intrycket 

av att om den enskilda patientens nettoeffekt är positiv för varje specifik risk så kan det verka som 

om det första kravet också borde uppfyllas för denna patient per automatik. Detta är dock som 

sagt endast en synvilla vilket får sin förklaring i ljuset av två faktorer. Den första utgörs av att det 

mobila arbetssättets olika risker var för sig möjliggör för olika fördelar för patienten och därmed 

olika stora mängder förväntade nytta. Att vissa risker tas, som risken av att någon hackar sig in i 

det trådlösa nätverket, utgör förutsättningen för en väldigt stor del av (om inte hela) den förväntade 

nytta som hela det mobila arbetssättet medför. Andra risker, som risken av att en mobil enhet 

tappas av den avancerade hemsjukvården, utgör istället endast förutsättningen för en mindre del 

av den förväntade nytta som det mobila arbetssättet som helhet förväntas medföra. Man kan 

alltså särskilja just den mängd förväntad nytta som ett visst risktagande medför. Detta gör att 

varje risk är en förutsättning för en given del av hela den förväntade nytta som det mobila 

arbetssättet förväntas medföra.  

 

55 För faktiska exempel på hur dessa risker realiserats se Nilsson (2013) och Gold (2013). 
56 Hansson (2003, sid. 293-297)  
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Den andra faktorn utgörs av att varje fördel av det mobila arbetssättet, och därmed en viss del av 

hela patientens förväntade nytta, endast kan realiseras om flera olika risker accepteras. För att 

erhålla den förväntade vinsten som följer av att läkaren kan ha med sig en mobil enhet när han 

går ronden krävs det till exempel ett trådlöst nätverk på sjukhuset och att läkaren utrustas med 

en mobil enhet, något som medför att man bland annat måste acceptera risken av att någon 

hackar sig in i det trådlösa nätverket och risken av att läkaren glömmer sin läsplatta ute bland 

patienterna. Båda dessa risker är i detta fall var för sig tvungna att accepteras om man ska kunna 

erhålla den förväntade vinsten i fråga. Dessa två faktorer, att varje risk möjliggör en viss del av 

den enskilda patientens totala förväntade nytta och att varje förväntad nytta kan ställa krav på att 

flera risker accepteras gör det möjligt för de två identifierade kraven att brytas var för sig och utan 

att den andra också gör det samtidigt.  

 

För att bevisa att de två kraven är unika måste man kunna visa två tänkbara scenarion där först 

det ena kravet inte är uppfyllt medan det andra är det och sedan vice versa. Om man då för det 

första av dessa två scenarion först tänker sig att det mobila arbetssättet skulle ställa krav på två 

specifika risker för att kunna möjliggöras. Om den negativa förväntade nyttan för patienten av 

dessa risker var för sig understiger den sammalagda förväntade nyttan som det mobila 

arbetssättet medför henne infrias det andra kravet om inga omotiverade risker. Men även om så 

är fallet så kan den sammanlagda negativa förväntade nyttan för den enskilda patienten av dessa 

två specifika risker vara större än den förväntade nyttan som det mobila arbetssättet medför 

henne, något som i så fall skulle göra att det första kravet om en för patenten sammanlagd positiv 

förväntad nytta inte kommer att vara uppfyllt och normen därmed att brytas. 

 

För det andra av dessa två scenarion kan man tänka sig att de båda riskerna i det förra scenariot 

var för sig möjliggör för exakt hälften av den totala förväntade nyttan med det mobila arbetssättet. 

Båda riskerna kan nu också var för sig elimineras med följden av att det mobila arbetssättet 

fortfarande kan realiseras men att det då endast kommer att generera den enskilda patienten 

exakt hälften så mycket förväntad nytta som om båda riskerna accepterades. Om man också 

antar att den för patienten sammanlagda förväntade nyttan av det mobila arbetssättet i detta fall 

är större än de båda riskernas sammanlagda förväntade negativa nytta för henne så uppfylls det 

första kravet om en positiv förväntad nytta för den enskilda patienten. Det är samtidigt tänkbart 

att den ena av de två risken genererar den enskilde patienten en mycket större förväntad negativ 

nytta än den andra risken, till och med så stor att den är större än den för patienten förväntade 

nyttan som risken också ger upphov till, det vill säga hälften av det mobila arbetssättets totala 
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förväntade nytta. I så fall kommer det andra kravet inte att vara uppfyllt samtidigt som det första 

kravet är det. Genom att i det läget eliminera den specifika risken med den stora förväntade 

negativa nyttan kommer den förväntade nyttan av det mobila arbetssättet endast att vara hälften 

så stor som initialt var fallet men de båda kraven kommer i detta läge då att vara uppfyllda och 

patientens personliga integritet därför respekterad. 

 

För det mobila arbetssättet kan jag inte identifiera någon risk som är så stor att den ger upphov 

till en för patienten större förväntad negativ nytta än storleken på den positiva nytta som den 

samtidigt utgör en förutsättning för. Dessa risker av dock sannolikt av sådant slag att de allt som 

oftast uppstår efter det att ett nytt arbetssätt implementerats och då till följd av misstag kopplade 

till den mänskliga faktorn. Ett svenskt exempel på detta kan hämtas från 2013 då en server på 

Karolinska universitetssjukhuset innehållandes patientjournaler för nästan tre miljoner patienter 

under åtta månader legat öppen mot internet och därmed också gjort den personliga 

informationen tillgänglig för externa aktörer. 57  Faktum är att alla de faktiska exempel av 

informationsläckage inom sjukvården som jag i den här studien har refererat till har sin förklaring 

i ett felaktigt handhavande av ett annars informationsbevarande informationssystem. Risker av 

detta omotiverade slag är mot denna bakgrund till en mindre del systematiska utan istället oftast 

effekten av den mänskliga faktorn och kommer därför sannolikt också att uppstå först efter en 

implementering av det mobila arbetssättet. Så även om detta krav inför en implementering av det 

mobila arbetssättet kan anses uppfyllt är det avgörande att arbetsrutiner och regler för 

handhavande hela tiden optimeras och kontrolleras i grad av efterföljande för att risker av detta 

slag ska undvikas. 

 

V. Sammanfattning 
 

Sjukvården erbjuds idag möjligheten till att utveckla sitt arbetsätt och arbeta mycket mer mobilt, 

något som visats föra med sig stora potentiella vinster i form av en mer effektiv hantering av 

sjuvårdens resurser och en mer kvalitativ sjukvård. Däremot ställer ett mobilt arbetssätt också 

krav på en mer tillåtande hantering av patientens personliga information och frågan som denna 

studie ställde var för det första vilka krav patientintegriteten ställer då patientens personliga 

information görs tillgänglig för sjukvårdens avsedda personal mobilt och vidare om det mobila 

57 Carlsson och Örstadius (2013).  
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arbetssättet uppfyller dessa krav. 

 

Personlig integritet är ett skydd för andra aktörers oönskade hantering av individens personliga 

information. Den oönskade hanteringen av personlig information som kännetecknar en 

integritetskränkning är den som inte faller inom ramen för den rådande normen som i sin tur är 

ett uttryck för samhällets underliggande värderingar. Efter det att normen för sjukvårdens 

hantering av patientens personliga information hade identifierats kunde de krav som patientens 

integritet ställer på det mobila arbetssättet preciseras till: 

 

• Informationshanteringen som helhet måste tillföra varje enskild patient en positiv förväntad 

nytta. Normen kräver däremot inte att informationshanteringen tillför patienten den största 

möjliga förväntade nyttan utan endast att patientens förväntade nytta är positiv. 

• Den negativa förväntade nytta som varje specifik risk för informationsläckage medför varje 

enskild patient måste vägas upp av att den specifika risken också är en förutsättning för 

att samma patient ska kunna erhålla fördelar som är så stora och sannolika att den 

förväntade nyttan av dessa är ännu större.  

 

För att kunna uttala sig om det mobila arbetssättet uppfyller det första kravet utgick jag ifrån att 

dagens arbetssätt är att förstå som integritetsrespekterande och därför måste medföra patienten 

en positiv förväntad nytta. Då ett mobilt arbetssätt kan förväntas medföra vinster i form av en 

effektivare hantering av sjukvårdens resurser och en högre vårdkvalitet i kombination med att 

varken sannolikheten för eller storleken på de negativa konsekvenserna ändras relativt dagens 

arbetssätt kommer det mobila arbetssättet endast att kunna öka patientens förväntade nytta. 

Utifrån detta kommer det mobila arbetssättets informationshantering att uppfylla det första kravet 

om en sammanlagd positiv förväntad nytta för den enskilda patienten.  

 

Att vid ett givet tillfälle uppfylla kravet om en för patienten positiv förväntad nytta är dock inget 

som kommer att göra ett arbetssätts informationshantering integritetsrespekterande för all 

framtid. Tvärtom är det något som kontinuerligt måste säkerställas av den enkla anledningen att 

de fyra faktorerna för denna uppskattning hela tiden förändras. Nya positiva potentiella 

konsekvenser uppstår och gamla försvinner till följd av att det mobila arbetssättet utvecklas och 

tänkbara negativa konsekvenser uppstår och försvinner på grund av att samhället i stort och våra 

grundläggande värderingar och uppfattningar ändras. Inte minst så kommer sannolikt riskbilden 

också att förändras över tid då de risker vi kan identifiera idag troligtvis i framtiden kommer att få 
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sina säkerhetslösningar men även på grund av att nya risker också uppstår till följd av att nya 

tekniska möjligheter erbjuds de externa aktörer som alltid kommer att vilja få tillgång till patientens 

personliga information. Dessutom är den norm som ligger till grund för vilka krav integriteten 

ställer något som över tid varierar med samhällets underliggande värderingar. 

 

Avseende det andra kravet om att informationshanteringen inte får medföra den enskilda 

patienten några omotiverade risker så kunde det inte identifieras några specifika risker där den 

enskilda patientens negativa förväntade nytta var större än den förväntade nytta som samma 

patient också möjliggjordes som en följd av det specifika risktagandet. Detta innebär att det mobila 

arbetssättet uppfyller också det andra kravet. För detta krav poängteras dock att risker av detta 

omotiverade slag mycket mer är något som följer av felaktigt mänskligt handhavande än 

systematiska begränsningar som följer av tekniska förutsättningar. Detta ger att om ett mobilt 

arbetssätt över tid ska kunna förstås som integritetsrespekterande måste risker av detta slag 

kontinuerligt jagas och elimineras. Datasäkerhet är således inte bara en fråga om att hitta de rätta 

säkerhetslösningarna, det är lika mycket en fråga om att implementera och använda dessa på 

rätt sätt. En brandvägg är, som exemplet med det Karolinska universitetssjukhuset visade, till 

exempel bara till nytta om den är aktiverad. Det andra kravet ställer därför i detta avseende krav 

på att sjukvårdspersonalen hela tiden kontinuerligt utbildas i säkerhetsfrågor och handhavande 

av säkerhetslösningarna. Inget system är som bekant starkare än dess svagaste länk och i det 

här fallet utgörs den länken sannolikt av just den mänskliga faktorn.  
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