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Remissvar: Dataskydd inom
Socialdepartementets verksamhetsområde
(SOU 2017:66)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) följer med intresse arbetet med
EUs dataskyddsförordning, och hur den implementeras i svensk lag. Såväl den forskning
Forte stöder, som det samarbete vi har med myndigheter inom välfärdsområdet är starkt
beroende av de register och databaser som finns inom hälso- och sjukvårdsområdet,
folkhälsa, socialförsäkringar, osv. Sverige har en stark ställning internationellt i forskning
inom de områden Forte har ansvar för, mycket på grund utnyttja befolkningsbaserade
databaser och sammanlänka data genom personnumret.
Forte är mycket tillfreds med att EUs dataskyddsförordning möjliggör fortsatt forskning
av den typen som Sverige och vissa andra länder har möjlighet att bedriva. Det är viktigt
att den svenska nationella reglering som krävs inte lägger hinder för angelägen forskning
och utvecklingsarbete.
I detta betänkande har utredaren gått igenom lagstiftningen inom Socialdepartementets
område, och övervägt vilka författningsförändringar som krävts med anledning av EUs
dataskydds-förordning.
Forte har gått igenom de bedömningar som gjorts avseende lagstiftningen inom de
områden som är relevanta för Fortes uppdrag. Det gäller framförallt patientdatalagen,
lagen om hälsodataregister, lagen om receptregister, lagen om personuppgiftsbehandling
inom socialtjänsten, men också vissa andra författningar som tas upp i utredningen. Forte
noterar med tillfredsställelse att man i det stora flertalet fall gör bedömningen att det inte
behövs några ändringar i nuvarande regelverk. I andra fall krävs justeringar i
hänvisningar till lagrum eller formulering av ändamål och kriterier för behandling av
personuppgifter. Forte har inte funnit att något i utredningen skulle begränsa tillgången
till personuppgifter eller möjligheten att använda dem för forskning och statistik, utöver
vad som gäller idag.
Forte tillstyrker således förslagen i utredningen, i de delar som berör register och
personuppgifts-behandling av intresse för Fortes forskningsområden.

Beslut i ärendet har fattats av ställföreträdande myndighetschef Olle Sköld efter
föredragning av huvudsekreterare Peter Allebeck.
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Stf myndighetschef
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