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Remissvar Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s 
dataskyddsförordning, SOU 2017:66 – Dnr S2017/04726/SAM 
 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella 
organisation, politiskt och fackligt obunden. Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, etik, 
utbildning och kvalitet. Vårt huvudsakliga syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i 
samhället. Det gör vi bl.a. genom att initiera och driva viktiga samhällsfrågor genom våra medlemmar 
och vetenskapliga sektioner. SLS har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill 
lämna följande synpunkter.  
 
EU:s dataskyddsförordning som utgör en ny generell reglering för behandling av personuppgifter ska 
börja tillämpas den 25 maj 2018 och vid samma tidpunkt kommer personuppgiftslagen att upphävas. 
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig och dess bestämmelser är tvingande. Nationell 
lagstiftning på området kommer därför endast att komplettera dataskyddsförordningen i den 
utsträckning det är möjligt att göra undantag eller förtydliganden i förhållande till 
dataskyddsförordningen. Dataskyddsutredningen har föreslagit en ny lag – dataskyddslagen – som, om 
förslaget leder till lagstiftning, kommer att innehålla bestämmelser som kompletterar 
dataskyddsförordningen på en generell nivå. 
 
I utredningens sammanfattning framgår att utredningens målsättning har varit att den behandling av 
personuppgifter som är laglig i dag ska kunna fortsätta. För att uppnå den målsättningen har en 
ingående analys av både dataskyddsförordningen och registerförfattningarna skett. Utredningens 
förslag beskrivs vara av i huvudsak författningsteknisk karaktär, och bedöms inte inskränka nuvarande 
möjligheter att behandla personuppgifter, med det undantaget att en nödvändig s.k. skyddsåtgärd 
föreslås införas i läkemedelsförordningen. 
 
SLS är positiv till utredningens målsättning och ser också positivt på det gedigna arbete som pågått 
under närmare ett år för att analysera konsekvenserna av EU:s dataskyddsförordning inom 
Socialdepartementets verksamhetsområde. De föreslagna författningsändringarna till följd av 
dataskyddsförordningen inom de många olika verksamheter som finns inom Socialdepartementets 
verksamhetsområde finns tydligt beskrivna i den 766 sidor långa utredningen. 
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