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Remissvar: Så stärker vi den personliga
integriteten (SOU 2017:52)
Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) har i remissvar på utredningens
tidigare betänkande (SOU 2016:41) anmält tveksamhet till vissa formuleringar om
integritetsrisker i samband med forskning baserad på personuppgifter. Forte noterar
därför med tillfredsställelse att man i slutbetänkandet inte ger förslag som gäller
hantering av persondata i forskning. Man anger som motiv att dessa frågor hanteras av
andra utredningar, framförallt forskningsdatautredningen, liksom följdlagstiftning av
EU-direktivet.
Fortes uppdrag berör vissa av de frågor som tas upp i slutbetänkandet, exempelvis
informationshantering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, och välfärdsteknik
inom socialtjänsten. Forte har inga invändningar mot de förslag som ges för att stärka
integritetsskyddet i samband med personuppgiftsbehandling inom dessa områden.
Utredningen föreslår förstärkt forskning kring frågor om personlig integritet.
Vetenskapsrådet föreslås få i uppdrag att fördela anslag till tvärvetenskaplig forskning om
på vilket sätt människan påverkas av förändringar i den privata sfären och av den
accelererande digitala hanteringen av personuppgifter. Vinnova föreslås få i uppdrag att
främja projekt som involverar integritetsskyddande teknik och arbetssätt.
Forte ser positivt på att utredningen föreslår förstärkta forskningsinsatser inom dessa
områden. Dock vill vi påminna om att två av de satsningar som föreslogs i
forskningspropositionen (2016/17:50) har innehåll som starkt tangerar bägge dessa
förslag. Det gäller dels satsningen på forskning om arbetslivet, där digitaliseringen i
samhället särskilt nämns (sid 91), dels forskning om välfärdens organisation och
processer (sid 99). Visserligen är utredningens förslag specifikt inriktad på
integritetsfrågor och hantering av personuppgifter, men det är angeläget att koordinera
nya satsningar med redan pågående satsningar inom tangerande områden. Forte ser
gärna att förslaget om förstärkta forskningsinsatser tar hänsyn till pågående satsningar
hos samtliga forskningsfinansiärer, och att samråd bör ske mellan finansiärerna i
planeringen av eventuella nya satsningar.
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Ethel Forsberg efter föredragning av
huvudsekreterare Peter Allebeck.
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