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Generellt beslut om bevarande av information 
relaterad till Covid-19 

Beslut 
Information relaterad till Covid-19 ska bevaras om den uppfyller ett eller 
flera av följande kriterier:  

• Den kan anses ha ett potentiellt värde för forskning och/eller
historieskrivning,

• Den bidrar till ökad förståelse av pandemins effekter på Region Skånes
verksamhet eller dess omvärld,

• Den kan anses utgöra underlag för Region Skånes möjligheter till framtida
uppföljning och analys av det egna agerandet under pandemin.

Beslutet gäller retroaktivt. Det innebär att bedömningsgrunderna kan
appliceras på all information som genererats i Region Skånes verksamheter
från pandemins utbrott och till det att detta beslut upphör att gälla.

Bakgrund 
Utbrottet av coronapandemin utgör en unik händelse i vår tid. Information 
från denna tid bör i allt väsentligt betraktas som samhällsviktig information 
som ska tas tillvara och bevaras.  

Utgångspunkt för värdering av denna information ska vara dess potentiella 
värde för förståelsen av pandemins effekter på Region Skånes verksamhet 
eller dess omvärld. Det är i grunden en subjektiv bedömning som innebär en 
värdering av informationen utifrån det värde den skulle kunna ha för 
forskning och historieskrivning, eller för Region Skånes möjligheter till 
framtida uppföljning och analys, av resonemang, agerande och beslut.  
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Vid värderingar av detta slag ska hänsyn tas till innehåll och sammanhang 
snarare än typ av information. Det innebär att handlingar som vanligtvis 
skulle ha gallrats med stöd i regionala föreskrifter och lokala 
hanteringsanvisningar (dokumenthanteringsplaner), istället kan komma att 
bevaras. Det kan gälla såväl tillfälliga mötesanteckningar som e-
postkorrespondens, men även mer formell dokumentation. Detta beslut 
möjliggör följaktligen till avsteg från ordinarie rutiner.  
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