Stockholm den 21 augusti 2017
Remiss - Ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU
2017:39)
Sveriges läkarförbund ser med tillfredsställelse på kompletteringarna i Dataskyddslagen, liksom
på de tolkningar av förordningen som utredningen ger uttryck för. Rättsläget klarnar. Vi
tillstyrker hela arbetet med sanktioner och tillsyn. Vi noterar särskilt att Hälso- och
Sjukvårdsområdet och området Statistiska ändamål får en utmärkt lösning och tolkning i
utredningens förslag.
Lösningen med att låta undantaget i 9:2b inkludera (bl.a.) fackförbundens verksamhet är bra
även om den i vardaglig verksamhet lämnar ett svårtolkat utrymme mellan sig och undantaget i
9:2a. Den senare är binär – samtycke finns eller finns ej (även om samtyckens utformning i sig
kan leda till oklarhet). Den förra bygger på bedömningar av vad som kan anses nödvändigt och
vilka delar av arbetsrätten som kan antas vara särskilda rättigheter som kan utövas.
Konsekvensen torde bli att medlemmarna avkrävs en större mängd samtycken för att i alla
situationer kunna vila rättsgrunden på 9:2a, av oro för att marken inte ska hålla under 9:2b vid
en prövning. Frågan får betydelse för förbunden eftersom det faktum att man har en
personuppgift gör den känslig, eftersom innehavet i sig röjer facklig tillhörighet. Därmed är all
personuppgiftshantering vid förbunden alltid känslig och alltid i behov av undantag för att inte
vara illegal.
Sveriges läkarförbund stödjer inte sättandet av åldersgräns för samtycke av barn till 13 år.
Resonemanget i utredningen är svårt att följa i denna del. Förbundets inställning kan
sammanfattas med att harmoniseringssträvanden har ett lägre skyddsvärde än skyddet för
barnen. Även om det saknats åldersgräns tidigare förekommer den hävdvunna och vedertagna
åldersgränsen på 15 år ymnigt i Sverige, såväl inom lagstiftning som praxis och frivilliga
åtaganden inom handel och service. Det är också den ålder då straffmyndighet inträder. Därmed
också den åldersgräns Sveriges läkarförbund finner genomtänkt och väl belyst som lämplig, ur
perspektivet barnets bästa.
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