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Remissvar på betänkandet “Unik kunskap genom registerforskning” (SOU 2014:45)  

Svenska Läkaresällskapet ställer sig positivt till de principer till lagförändring och andra åtgärder som 

utredningen ”Unik kunskap genom registerforskning” presenterar för att i större utsträckning kunna ge 

registeransvariga myndigheter möjlighet att i sitt uppdrag lämna ut uppgifter till forskningsändamål 

med bevarande av den enskildes integritet, ökade möjligheter till sambearbetning av registeruppgifter, 

förenklad etikprövning och förslag till samordning och utveckling av nationell databasinfrastruktur.  

 

Efter hörande från SLS delegationer och sektioner har synpunkter inkommit från: 

Forskningsdelegationen, Svensk Reumatologisk Förening, Svensk Förening för Anestesi och 

Intensivvård, Svensk Förening för Neuroradiologi, Svenska Sällskapet för Dermatologi och 

Venereologi, Sektionen för Trafikmedicin, Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Förening Klinisk 

Fysiologi, Svensk Ortopedisk Förening, Svensk Geriatrisk Förening. 

 

De konkreta förslagen till förändrad lagstiftning för att underlätta registerforskning förefaller goda och 

de förändrade och utvecklade uppdragen till myndigheter realistiska med samtidig uppehållande av 

den personliga integriteten vid hantering av personuppgifter. 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) vill dock ta tillfället att kommentera utredningsförslagen främst ur 

den akademiska forskningens perspektiv. 

 

 

Etikprövning 

Åtgärder som förkortar handläggningstiden för förberedelser att genomföra en studie är välkomna 

under förutsättning att etiska aspekter vidmakthålles. Utredningens förslag till att ordförandebeslut om 

tillståndsärenden för forskningsprojekt som baseras på anonymiserad registerdata välkomnas. 

Förtroendet för etiknämnderna uppehålls bland annat genom sammansättning av nämndens ledamöter 

som gemensamt borgar för insyn och beslutens stringens. Det vore välkommet att ordförandebesluten 

följs upp systematiskt eller annan kontrollmekanisms införs för att säkerställa likvärdigheten i beslut 

mellan de regionala etikprövningsnämnderna samt för att undvika glidning i tillståndsgivning. 

 

 



Forskningsdatabaser  

SLS välkomnar förslaget att ge ett lagligt stöd för att inrätta forskningsdatabaser och att dessa ges en 

långsiktig finansiering med återkommande utvärdering. Kriterierna för vad som skall utgöra en 

forskningsdatabas och få ekonomiskt stöd för upprätthållande bör tydliggöras och vara lyhörda för 

forskningens behov för att minska risken för toppstyrning. Långsiktighet är nödvändig samtidigt som 

register och datahantering genomgår en snabb och dynamisk utveckling.  Med all sannolikhet kommer 

vi att se en stark utveckling av forskningsbara datasamlingar som ett resultat av utvecklade möjligheter 

att analysera digital information i samhället som primärt inte samlats (aktivt eller passivt) för 

forskning sk ”Big data”. Kravet på tillgång till forskningsresultat genom Open Access kommer i 

ökande grad också involvera att inte enbart forskningsresultat tillgängliggörs utan även primärdata 

som ofta kan utgöra stora data set. Sättet att bedriva forskning på olika typer och kombinationer av 

register kommer med all sannolikhet utvecklas och finna nya former. 

 

Nationella biobanksregister 

SLS vill understryka vikten av att ett nationellt biobanksregisiter skyndsamt etableras för att 

möjliggöra spårbarhet av biobanksprover inkluderande både sjukvårdens och akademins upprättade 

biobanker som avser forskning. Ur en internationell konkurrenssynpunkt är särskilt angeläget att 

skyndsamt upprätta ett nationellt biobanksregister för att Sverige fortsatt även skall kunna bidra till ny 

kunskap för att utnyttja den potential som finns i de olika biobankerna. 

 

Registeransvariga myndigheter 

Det föreslagna uppdraget att registeransvariga myndigheter skall bistå forskning som en prioriterad 

uppgift välkomnas. För att detta skall kunna genomföras framgångsrikt måste det samtidigt vara 

tydligt att resurser tillgängliggörs och prioriteras i förhållande till myndigheternas övriga uppdrag. 

 

Övriga synpunkter 

 

De förslag som utredningen ger för att kunna tillvarata den unika potential till kunskap som finns i 

register för forskning är nödvändiga men inte tillräckliga för en internationellt framstående 

registerforskning. 

Vi vill i sammanhanget poängtera vikten av internationell och i vart fall nordisk samordning inom 

registerforskningen. Tillsammans med Danmark, Norge och Finland bli det ett större underlag. Större 

samordning mellan de skandinaviska länderna är en god forskningsfördel. De föreslagna 

förändringarna i lagstiftning och andra åtgärder bör värderas så att de också underlättar samverkan 

med de övriga Nordiska ländernas forskning. 

Utöver registeransvariga myndigheter, initieras och upprätthålls forskningsregister och biobanker till 

större delen av akademiska forskare. Det har inte legat i utredningens uppdrag men akademin behöver 

utveckla sitt meriteringssystem för att premiera deltagande i att bygga upp och underhålla olika typer 

av register och biobanker och inte enbart premiera dem som gör sammanställningar och presenterar 

forskningsresultat baserat på dessa datasamlingar. 

Utan att SLS kan ge ett specificerat förslag är det också angeläget att de som bidragit till upprättandet 

av en forskningsdatabas/biobank på ett tydligt sätt blir apostroferade vid presentation av 

forskningsresultat. 

 

För Svenska Läkaresällskapet 

 

Stockholm den 9 februari 2015 

 
Kerstin Nilsson Håkan Billig 

Ordförande Ordförande 

Svenska Läkaresällskapet Forskningsdelegationen
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