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Synpunkter på Principer vid tillgängliggörande av 
information för vidareutnyttjande  
(Ert ärendenr. 2019-139) 
Övergripande synpunkter 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ställer sig i huvudsak bakom de föreslagna 
principerna.  

IVO hör till de myndigheter som har informationsmängder som är värdefulla och 
intressanta för många externa användare. Det måste i praktiken vara respektive myndighet 
som avgör i vilken utsträckning man kan uppfylla principerna. Principerna ska vara 
vägledande men ska inte kunna betraktas som krav. 

I syfte att bidra till den fortsatta utvecklingen av principerna följer nedan några kortare 
kommentarer. 

Kommentarer  
IVO anser att vidareanvändning av information utifrån princip nr 1 bör kunna tillsynas 
eller granskas. Det kan vara bra att tydliggöra vem som har ansvaret för avtalets 
efterlevnad.  

Princip nr 3 torde ta sikte på mer begränsade informationsmängder, som kan 
tillgängliggöras utan krav på registrering eller annan kontroll. Beroende på informationens 
komplexitet samt användarens behov behöver en avvägning alltid göras mellan att inte 
behöva registrera sig och möjligheten att informera och föra dialog med användaren. IVO 
ser en risk med att upprätta ett kontaktregister för notifieringar rörande system och 
informationsmängder eftersom det kan innebära personuppgiftsbehandling. Ansvaret för 
att notifiera om förändringar i system som kanske uppdateras varje månad riskerar också 
att bli ett långtgående ansvar för respektive myndighet.  

Princip nr 6 bör omformuleras så att målet är att informationen har en aktualitetsgrad som 
är rimlig i förhållande till kostnaderna. Därutöver bör principen omfatta att myndigheten 
tydligt anger aktualitetsgraden för informationen.  
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IVO anser att det bör vara en fråga för respektive myndighet att ange i vilken utsträckning 
som tillgänglig information ska kunna kombineras med annan information, på det sätt som 
anges i princip nr 7. IVO anser att angivande av ursprungskällan för tillhandahållna 
informationsmängder bör vara ett krav.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. I den slutliga 
handläggningen har t f avdelningschefen Anna Sundberg deltagit. IT-specialist Kristina 
Söderborg har varit föredragande. 
 
 
 
 
Sofia Wallström 
 
    Kristina Söderborg 
 
 


	Synpunkter på Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande 
	(Ert ärendenr. 2019-139)
	Övergripande synpunkter
	Kommentarer 


