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Interpellation
Till Henrik Fritzon ordförande för Regionstyrelsen

Säkerhet och integritet på Region Skånes webbsidor
Den 28 mars rapporterade DN om att besökare på bland annat skane.se kartläggs utifrån vilka
webbplatser de använder och vilken information de söker. Kartläggningen görs av främst
amerikanska företag vars syfte med informationen oftast bygger på att kunna rikta reklam.
Informationsinhämtningen sker via så kallade delningsappar som är kodade för att samla
information och kartlägga användarens vanor och kunskaper.
Att företag på ett så enkelt sätt kan få reda på våra vanor och preferenser är illa nog. Det som
är desto mer oroväckande i Region Skånes fall är att regionens webbplatser möjliggör
profilering av våra medborgares privata uppgifter. Det kan handla om hälsotillstånd, sexuella
preferenser eller missbruksproblematik.
Enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, kap 6 § 18, får alltså information
lagras endast om användaren (medborgaren) får information om syftet med användningen
samt samtycker till den. Det är uppenbart att varken addthis och doubleclick, de två största
företagen som samlar information om våra medborgares surfvanor, är tydliga med sitt syfte
som främst är kommersiellt.
”Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om
abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till
den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via
ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller
abonnenten uttryckligen har begärt.”*

Vänsterpartiet ser allvarligt på att våra medborgares integritet kränks och kräver konkreta
åtgärder!
Mina frågor till Henrik Fritzon är därför:

•
•
•

Hur kommer Region Skåne att agera framöver för att säkra användarnas integritet?
Hur kommer hanteringen och informationen om cookies att se ut?
Hur kommer ni att gå vidare med frågan om e-hälsa ur ett integritets och
sekretessperspektiv?
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Busi Dimitriu

