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Socialstyrelsens yttrande över remiss av betänkandet
Stärkt integritet i idrottens antidopingarbete (SOU
2019:24)
Regeringskansliet dnr Ku 2019/01199/CSM
Socialstyrelsen tillstyrker i stort de förslag som lämnats men vill samtidigt framföra följande.
Enligt 8 § författningsförslaget ska lagen om dataskydd i idrottens antidopningsarbete inte gälla då personuppgifter behandlas hos Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset med stöd av patientdatalagen (2008:355).
Det avgörande kriteriet för att den personuppgiftsbehandling vid Dopinglaboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset skulle kunna ske med stöd av patientdatalagen är att den verksamhet som sker på laboratoriet sker inom hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsen kan godta den av utredningen dragna slutsatsen att
verksamheten skulle falla under patientdatalagens tillämpningsområde men ser
ändå problem med det tolkningsutrymme som utredningen till viss del redogjort
för. Tolkningsutrymmet kan leda till en annan bedömning hos en annan aktör
som har att tolka lagen.
Om patientdatalagen inte skulle anses tillämplig skulle osäkerhet kunna uppstå
kring vilken dataskyddslagstiftning, om någon, verksamheten skulle omfattas
av. Så som den föreslagna lagen är formulerad skulle det å ena sidan gå att tolka
in att den föreslagna lagstiftningen träder in om inte patientdatalagen skulle vara
tillämplig - samtidigt skulle det å andra sidan också gå att tolka in att behandlingen varken skulle omfattas av den föreslagna lagen eller patientdatalagen. Enligt socialstyrelsens mening skulle det därför vara välkommet med ett
tydligt ställningstagande av vad lagstiftaren avser i det fall patientdatalagen inte
skulle visa sig vara tillämplig.
Socialstyrelsen anser dessutom att det ter sig olämpligt att i lag peka ut ett särskilt namngivet laboratorium. Det är inte omöjligt att tänka sig att det skulle
kunna komma in en ny aktör genom ackreditering av WADA. Att det då skulle
krävas lagändring för att tydliggöra vilken lag som skulle reglera denna nya
verksamhet verkar varken rättssäkert eller effektivt.
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Erik Höglund. Juristen
Kristina Hedberg har varit föredragande.
För Socialstyrelsen

Erik Höglund
Kristina Hedberg
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