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Innehåll
• Syfte: Ge en inblick i hur Pensionsmyndigheten arbetar 

med genomförande av dataskyddsförordningen
• Förstudien
• Kartläggning av personuppgiftsbehandling
• Implementering av personuppgiftsansvar
• Intern styrning och uppföljning
• Dataskyddsombud och dataskyddsråd
• Registrerades rättigheter
• Kompetensutveckling och kommunikation
• Projektledning och -styrning



Varför arbeta med dataskydd?
• Prioriterat område i Pensionsmyndighetens strategiska plan
• Dataskydd som verktyg vid verksamhetsutveckling
• Förtroendefråga!
• Myndighetssamverkan
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Förstudien
• Analys av rättsläget
• Analys av nuläge
• Identifiera förändringsbehov
• Föreslå åtgärder
• Tvärfunktionell analysgrupp
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Projektledarrollen

6

Traditionell projektledarroll

Inte expert

Tvärfunktionell arbetsgrupp

Agilt förhållningssätt



Den praktiska implementeringen

Kartläggning av 
behandling

Implementering av 
ansvar

Intern styrning och 
uppföljning

Dataskyddsombud 
och dataskyddsråd

Registrerades 
rättigheter

Kompetensutveckling 
och kommunikation
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Kartläggning av behandling
• Vilka uppgifter behandlar vi, för vilka ändamål, med vilket 

stöd, hur sprids uppgifterna, vilket säkerhet tillämpar vi, 
etc.

• Kartläggning via förvaltningsmodellen
• Information
• Efterföljande kontroll och analys
• Förslag till åtgärder
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Implementering av ansvar
• Myndigheten personuppgiftsansvarig – vilka är 

myndighetens beståndsdelar?
• Organisation – och dokumentation
• Implementering av ansvaret består av flera delar
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Intern styrning och uppföljning
• Översyn av myndighetens styr- och stöddokument
• Vikten av en fungerande uppföljning
• Implementering av ansvaret
• Dokumentation
• Olika områden: incidentrapportering, 

konsekvensbedömningar, rättigheter, 
säkerhet, m.m.
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Dataskyddsombud och dataskyddsråd
• Dataskyddsombudet – kvalifikationer, tillsättning, roll, 

organisatorisk placering
• Ändringar i arbetsordningen
• Dataskyddsråd – ett led i utövande av 

personuppgiftsansvaret
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Registrerades rättigheter
• Information i olika kanaler
• Teknisk funktionalitet
• Styrdokument
• Rutiner för handläggning
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Kompetensutveckling och kommunikation
• Vikten av förändringsarbete
• En flora av informationsinsatser – att ”ta tillfället i akt”
• Kommunikationsplan
• Förändringsledare
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Projektets effektmål
• ”Pensionsmyndighetens arbete med dataskyddsfrågor och 

behandling av personuppgifter är förenligt med GDPR från 
den 25 maj 2018.”

• GDPR-kompatibla den 25 maj 2018
• Plan för åtgärder
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Projektorganisation
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Tidsaxel
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Frågor?
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