
 
 

 

CIRKULÄR 
A 01/2009 

 
Till Trafikförsäkringsföreningens medlemmar 
 
 

Rekommendation om behandling av personuppgifter om 
hälsa inom försäkringsbranschen 

Sveriges Försäkringsförbund (Förbundet) är en branschorganisation för 
svenska försäkringsföretag. De försäkringsgivare som har rätt att meddela 
trafikförsäkring i Sverige är skyldiga att vara medlemmar i Trafikförsäk-
ringsföreningen (TFF). Inom båda organisationerna administreras även ett 
flertal skadereglerings- och försäkringsnämnder.  
 

1. Syfte och omfattning 

I försäkringsverksamhet behandlas frekvent uppgifter om enskilda perso-
ners hälsa. Sådana personuppgifter är alltid att anse som känsliga, d v s 
oavsett till exempel en skadas/sjukdoms art och omfattning. Denna 
rekommendation lägger fast allmänna principer för försäkringsgivares 
behandling av personuppgifter avseende hälsa. 
 
Rekommendationen utgör endast en komplettering i vissa avseenden av de 
grundläggande bestämmelser som finns i försäkringsrörelselagen (FRL), 
försäkringsavtalslagen (FAL), övrig lagstiftning för försäkringsgivare samt 
personuppgiftslagen (PUL).  
 
Enligt PUL måste personuppgifter alltid behandlas enligt god sed. Denna 
rekommendation är ett uttryck för vad som utgör god sed vid behandling 
av personuppgifter avseende hälsa inom försäkringsbranschen. 
 
Rekommendationens syfte är: 
 
 att fastställa höga krav på integritetsskydd i försäkringsgivares och 

nämnders behandling av personuppgifter om hälsa 
 att öka tydligheten i hur försäkringsgivare behandlar personuppgifter 

om hälsa 
 
Rekommendationen omfattar sådan behandling av personuppgifter 
avseende hälsa som utförs av: 
 
 TFF 
 försäkringsgivare/återförsäkringsgivare som är medlem i Förbundet 

och/eller TFF 
 försäkrings-/skaderegleringsnämnd som administreras av Förbundet 

eller TFF. 
 
Även Försäkringsförbundet har att i tillämpliga delar beakta hanterings-
reglerna i rekommendationen. 
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Försäkringsgivare används som övergripande term för alla tre kategorier i 
nedanstående rekommendation. 
 

2. Interna regler 

 Försäkringsgivare ska ha utarbetade interna regler för behandling av 
personuppgifter avseende hälsa. Dessa regler och rutiner ska fastställas 
genom beslut av styrelsen, vd eller företagsledningen.  

 
 Försäkringsgivare ska även fastställa regler och rutiner för medicinska 

rådgivare och nämndledamöter som hanterar personuppgifter avseende 
hälsa. Dessa personer ska även skriftligen förbinda sig att följa dessa 
regler och rutiner.  
 

 Av de fastställda reglerna och rutinerna ska framgå vilka 
sekretessregler som ska tillämpas när det gäller hälsouppgifter, exem-
pelvis till vilka kategorier av mottagare som uppgifter får lämnas ut och 
vilka rutiner för identitetskontroll som ska tillämpas vid utlämnande. 

 
 Försäkringsgivare ska kontinuerligt informera anställda, medicinska 

rådgivare och nämndledamöter om de regler och rutiner som gäller för 
hanteringen av uppgifter om enskildas hälsa. 

 

3. Inhämtande av personuppgifter om hälsa 

Enligt PUL är det förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör 
hälsa. Det finns dock undantag från detta förbud. Ett av dessa undantag 
innebär att uppgifter om hälsa får behandlas om den registrerade har 
lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen. Ett annat undantag 
innebär att uppgifter om hälsa får behandlas om behandlingen är 
nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande 
eller försvaras.  
 
Inhämtande av patientjournal från en vårdgivare kan inte ske utan fullmakt 
från vårdtagaren.  
 
Hanteringsregler1 

 Fullmakt ska endast omfatta en försäkringsansökan, ett skaderegle-
ringsärende eller annat specifikt ärende.2 Fullmakt som utfärdats vid 
försäkringsansökan får dock utformas så att den även innefattar sådan 
skadereglering som sker efter dödsfall eller där det på grund av 
sjukdom, personskada eller därmed jämförlig omständighet inte är 
möjligt att inhämta ny fullmakt. 

 

                                          
1 Se även punkt 9 Ikraftträdande. 
2 En försäkringsansökan eller skadeanmälan kan omfatta flera försäkringsprodukter. 
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 Fullmakter ska helst ligga i separata dokument3 . I annat fall ska de 
markeras så att det framgår mycket tydligt att det ingår en fullmakt i 
dokumentet. 

 
 Fullmakter ska innehålla tydlig information om syfte, omfattning och 

vad fullmakten innebär. 
 
 Det ska tydligt framgå av fullmakt att den gäller till dess den återkallas 

eller ärendet avslutas. Fullmakten bör även innehålla information om de 
konsekvenser som kan följa av att fullmakt återkallas innan ett ärende 
avslutas. 
 

4. Sekretessförbindelse 

Inom försäkringsbranschen har det sedan lång tid tillbaka tillämpats en 
frivilligt påtagen tystnadsplikt. PUL innebär en lagreglerad begränsning av 
rätten att lämna ut uppgifter. Enligt PUL får uppgifter lämnas ut endast om 
det inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna har samlats 
in.  
 
När det gäller uppgifter om genetisk undersökning eller genetisk infor-
mation finns det en lagstadgad tystnadsplikt även enligt gällande försäk-
ringsrörelselagstiftning.  
 
Begränsningen enligt PUL gäller alla personuppgifter. Känsliga uppgifter bör 
behandlas med särskilt sträng sekretess. Av PUL framgår att uppgifter om 
en persons hälsa generellt är känsliga. Datainspektionen har dessutom 
angivit att alla uppgifter om enskilds personliga och ekonomiska förhål-
landen inom försäkringsväsendet normalt är att anse som känsliga.4  
 
Hanteringsregler 

 Försäkringsgivare ska se till att en tydlig sekretessförbindelse avseende 
uppgifter om enskilda personers hälsa undertecknas av anställda samt 
övriga som kan komma att hantera sådana uppgifter.  

 
 Av sekretessförbindelsen ska det framgå till vilka kategorier av mot-

tagare uppgifter får lämnas ut. Det ska också tydliggöras att uppgifter 
om hälsa är särskilt känsliga enligt PUL. 

 

5. Säkerhet 

PUL ställer krav på att den personuppgiftsansvarige vidtar lämpliga säker-
hetsåtgärder för att skydda de uppgifter som behandlas. Uppgifterna måste 
skyddas både mot obehörigt intrång och mot förlust av information. PUL 
kompletteras av DI:s allmänna råd angående säkerhet för personuppgifter.  

                                          
3 Med dokument avses såväl dokument i pappersform som motsvarande elektroniska 

lösningar. 
4 Datainspektionen, Allmänna råd angående säkerhet för personuppgifter, 1999, s. 17. 
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Vid fastställande av säkerhetsnivån måste det beaktas vilka tekniska 
möjligheter som finns och vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna. 
En viktig utgångspunkt vid bedömning av vilka säkerhetsåtgärder som 
krävs är vidare  
 vilken typ av uppgifter som behandlas, d v s hur känsliga uppgifterna är 

och 
 vilken typ av behandling som utförs, d v s vilka risker som är förenade 

med behandlingen. 
 
Uppgifter om en enskild persons hälsa är alltid att anse som känsliga. 
Detta förhållande ställer krav på en hög säkerhetsnivå hos försäkrings-
givare vid all behandling av sådana uppgifter.  
 
Om försäkringsgivare outsourcar verksamhet eller på annat sätt anlitar 
utomstående för behandling av personuppgifter, föreligger det enligt PUL 
en skyldighet att upprätta ett avtal med uppdragstagaren om behand-
lingen. Avtalet ska säkerställa att de säkerhetskrav som föreskrivs i PUL 
uppfylls.  
 
Utöver regleringen i PUL, har Finansinspektionen (FI) i allmänna råd ställt 
krav på att ett företag som outsourcar delar av verksamheten ska försäkra 
sig om att uppdragstagaren skyddar konfidentiell information både när det 
gäller företaget och dess kunder.5 
 
Hanteringsregler 

 Behandling av uppgifter om enskildas hälsa ska alltid ske med beak-
tande av DI:s vid var tidpunkt gällande allmänna råd angående 
säkerhet för personuppgifter.  
 

 Försäkringsgivare som behandlar uppgifter om enskilds hälsa måste 
observera att distansarbete är förenat med säkerhetsrisker. I den mån 
distansarbete tillåts måste det säkerställas att arbetet kan utföras med 
en godtagbar säkerhetsnivå. Detta gäller även vid outsourcad verksam-
het och arbete som utförs av exempelvis rådgivande läkare. 
 

 En personakt i pappersform är oftast mycket svår att återskapa om den 
förstörs eller förloras på annat sätt. Pappershandlingar med uppgifter 
om enskilds hälsa bör därför förvaras på brandskyddat sätt. 
 

 Vid elektronisk kommunikation måste säkerhetsåtgärder vidtas för att 
hindra obehörig åtkomst. Som exempel kan nämnas att om hälso-
uppgifter förmedlas genom e-post bör denna vara krypterad eller 
skyddas på annat sätt. 
 

                                          
5 Se Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag  

(FFFS 2005:1) 7 kap 2 §. 
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6. Gallring 

Enligt PUL får personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som 
är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 
 
I detta sammanhang måste det å ena sidan beaktas att det i till exempel 
patientjournaler ofta finns information som är både omfattande och dess-
utom av mycket integritetskänslig natur. Å andra sidan måste det också 
beaktas att försäkringsgivare ofta har starkt behov av att bevara hälso-
uppgifter under mycket lång tid, bland annat på grund av gällande lagstift-
ning om preskription, skadelidandes rätt till omprövning och verkan av 
oriktiga uppgifter i personförsäkring. Försäkringsgivare har behov av att 
kunna kontrollera att den försäkrade risken överensstämmer med verkliga 
förhållanden. En avvägning mellan dessa intressen och behov måste ske. 
 
DI har i en rapport avseende ett tillsynsprojekt uttalat att försäkringsgivare 
ska tillämpa vissa rutiner för gallring.6 De hanteringsregler som anges 
nedan återger i allt väsentligt dessa rutiner.  

                                         

  
Hanteringsregler 

 Personuppgifter avseende hälsa som avser icke beviljade alternativt 
avslutade försäkringar ska gallras genom att avskiljas från uppgifter 
som behövs för ändamålet att hantera beviljade och alltjämt pågående 
försäkringar.  
 
Avskiljande betyder att personuppgifterna lagras på ett sådant sätt att 
de inte längre hålls tillgängliga i den dagliga hanteringen. Ett alternativ 
är att uppgifterna förstörs.  
 

 Rutiner för att avskilja uppgifterna eller för att förstöra uppgifterna ska 
tas fram.  
 

 När det gäller icke beviljade försäkringar bör tidsfristen för avskiljande 
(alternativt förstörande) av uppgifterna vara relativt kort, förslagsvis 
längst sex månader, jfr 7 kap 6 § och 16 kap 7 § FAL. Om det i enskilt 
fall är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, kan 
uppgifter bevaras (d v s utan att avskiljas eller förstöras) under längre 
tid än vad som nyss angivits. Detta kan exempelvis vara erforderligt 
med hänsyn till livförsäkringsbolags behov av att kunna jämföra med 
tidigare uppgifter till följd av regleringen i 12 kap 4 §, första meningen 
FAL.  
 

 När det gäller avskiljande (alternativt förstörande) av hälsouppgifter 
beträffande avslutade försäkringar bör vägledning hämtas i de skrifter 
som utges av DI. 

 

 
6 ”Så bör försäkringsbolag behandla känsliga personuppgifter”. Rapport efter ett 

tillsynsprojekt 2006. 
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 Försäkringsgivare bör i tillämpliga delar använda ovan angivna rutiner 
även för att avskilja hälsouppgifter som hämtats in i ett skaderegle-
ringsärende.  

 

7. Mängden information 

I PUL föreskrivs det att den personuppgiftsansvarige inte får behandla fler 
personuppgifter än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med be-
handlingen. Vidare föreskrivs det att den ansvarige ska se till att de upp-
gifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen 
med behandlingen. 
 
Försäkringsgivare har ofta anledning att begära in patientjournaler i sam-
band med ansökan om försäkring och/eller vid skadereglering. Som 
konstaterats ovan kan sådana journaler innehålla både omfattande och 
mycket integritetskänslig information. Det är angeläget att försäkrings-
givare inte behandlar fler uppgifter än nödvändigt. Å andra sidan är det 
ofta inte möjligt för en handläggare att i förväg bedöma vilka uppgifter i en 
patientjournal som är relevanta i ett försäkrings-/skaderegleringsärende. 
Det är också ofta av stor vikt att få tillgång till en fullständig journal med 
en sammanhängande kedja av noteringar för att kunna göra en korrekt be-
dömning av ärendet.7  
 
Hanteringsregler 

 Beställning av patientjournal ska begränsas i de fall där det i förväg är 
möjligt att konstatera att endast uppgifter av visst slag och/eller beträf-
fande viss tidsperiod är av betydelse för ärendets bedömning. 
 

 Om det säkert kan konstateras att vissa uppgifter i en inkommen 
journal saknar betydelse för ärendets bedömning, ska dessa uppgifter 
avskiljas eller förstöras om detta är möjligt och inte medför en uppen-
bart oproportionerlig arbetsinsats. 
 

                                          
7 När det gäller värdet av en sammanhängande kedja av noteringar kan det nämnas att 

Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2001 s 657 gjort följande bedömning: ”Generellt sett får 

journalanteckningar från besök som den olycksdrabbade tidigare har gjort hos läkare anses 

utgöra ett viktigt underlag för bedömningen av huruvida patientens tidigare svagheter under 

alla förhållanden skulle ha medfört de symptom som visat sig efter försäkringsfallet. Ett skäl 

till detta är att uppgifterna lämnats och anteckningarna gjorts utan tanke på det aktuella 

försäkringsärendet. Samtidigt måste beaktas att journalanteckningar kan vara behäftade med 

en betydande osäkerhet. Läkaren kan bl a ha missuppfattat eller överbetonat något patienten 

sagt. Osäkerheten förstärks av att journalanteckningarna kan ha upprättats med ett visst 

dröjsmål efter patientbesöket. Om det finns flera journalanteckningar med ett likartat 

innehåll, bör de dock kunna tillmätas ett avsevärt bevisvärde såvitt avser patientens status 

vid de aktuella läkarbesöken.” 
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8. Uppföljning och kontroll 

 De interna regler och rutiner för behandling av personuppgifter 
avseende hälsa som fastställs av försäkringsgivare, ska säkerställa att 
samtliga medarbetare, inhyrd personal och uppdragstagare erhåller 
kunskap om rutinernas innebörd. 
 

 Försäkringsgivare ska även införa rutiner för löpande utvärdering och 
kontroll av hur riktlinjerna efterlevs i ovan angivna avseenden. 
 

9. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser8 

Rekommendationen gäller från och med den 1 april 2010 med de 
begränsningar som anges nedan. 
 

 För livförsäkringsbolag gäller reglerna i punkt 3, ”Inhämtande av 
personuppgifter om hälsa”, endast fullmakter som eventuellt 
inhämtas i samband med att försäkringsavtal ingås eller förnyas 
efter den 31 mars 2010. 

 
 För andra försäkringsgivare än livförsäkringsbolag gäller 

reglerna i punkt 3, ”Inhämtande av personuppgifter om hälsa” med 
följande undantag.  

 
 Skaderegleringsärenden som inletts före den 1 april 2010. 

 
 Fullmakter som inhämtats vid försäkringsansökan före denna 

rekommendations ikraftträdande får, utan hinder av vad som 
annars gäller enligt punkt 3, användas vid skadereglering 
eller annat specifikt ärende som handläggs efter dödsfall 
eller där det på grund av sjukdom, personskada eller därmed 
jämförlig omständighet inte är möjligt att inhämta ny full-
makt. 

 
 För nämnder och andra organisationer som inte är försäkrings-

givare, omfattas ärenden som inkommer från och med den 1 april 
2010. 

 

 
 
 
 

 
8 Se även punkt 3 Inhämtande av personuppgifter om hälsa. 
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