YTTRANDE
Datum

Beteckning

2017-08-31

23.1-13542/2017

Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds yttrande över betänkandet
SOU 2017:39 Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning (dnr Ju2017/04264/L6)

Sammanfattning
Ansvarsnämnden tillstyrker förslagen med följande synpunkter.
5.2 Överväganden och förslag
Ansvarsnämnden vill påpeka att benämningarna ”dataskyddslagen” och
”dataskyddsförordningen” används på ett sätt som riskerar att skapa förvirring. Bättre
vore att exempelvis benämna författningarna ”EU-förordningen”, respektive
”kompletteringslagen” och ”kompletteringsförordningen”. Detta tydliggör också att
den föreslagna lagen och förordningen utgör just en kompletterande reglering och
inte någon självständig reglering av dataskyddet i Sverige.
10.5 Arbetsrätt, social trygghet och socialt skydd
Ansvarsnämnden anser att det är angeläget att användandet av begreppet
”arbetstagare” i 3 kap. 5 § i förslaget till ny dataskyddslag inte innebär någon
förändring av möjligheten att behandla uppgifter om hälsotillstånd avseende
yrkesutövare i reglerade yrken som inte är anställda. En inskränkning till att enbart
avse anställda skulle kunna försvåra möjligheten att bedriva tillsyn över hälso- och
sjukvårdspersonal som t.ex. är uppdragstagare eller egna företagare. Detta bör
övervägas vidare i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
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10.7 Hälso- och sjukvård och social omsorg
Ansvarsnämnden anser att det är av vikt att tillämpningen av dataskyddsförordningen
inte innebär att möjligheterna att bedriva en effektiv tillsyn av hälso- och sjukvården
försvåras. Tillsyn över hälso- och sjukvård nämns i förordningens skäl 53 som ett
sådant ändamål som kan vara skäl för att behandla känsliga personuppgifter. Tillsyn
över hälso- och sjukvård har också ansetts omfattas av 18 § personuppgiftslagen
(1998:204). Det nämns dock inte i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen eller i 3
kap. 5 § i förslaget till ny dataskyddslag. Det är angeläget att det finns ett tydligt stöd
för att behandla personuppgifter inom tillsyn över hälso- och sjukvård. Detta bör
förtydligas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Detta yttrande har beslutats av Susanne Billum, ordförande, medicinska revisorn
Gerd Fridh, ombudsmannen Annica Jansson, överläkaren Martin Rödholm, leg.
barnmorskan Camilla Ekstrand, f.d. landstingsrådet Agneta Niklasson, f.d.
riksdagsledamoten Kenneth Lantz, riksdagsledamoten Lennart Axelsson och f.d.
riksdagsledamoten Ulrik Nilsson. Juristen Erik List har föredragit ärendet.
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