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REMISSVAR (U2014/4224/F) 

Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) 

Saco anser att det är värdefullt för både samhällsanalys och för den medicinska 
forskningen att det finns forskningsdatabaser. Det är samtidigt viktigt att 
sådana databaser skyddar de enskildas personliga integritet. De förslag som 
utredningen lägger möter huvudsakligen upp till båda dessa intressen. Genom 
förslagen får vi en tydligare och mer sammanhållen reglering av 
registerforskningen. 

Saco tillstyrker mot den bakgrunden utredningens förslag om en särskild lag 
om forskningsdatabaser och tycker att det är viktigt att det såsom utredningen 
förslår ska finnas en särskilt förordning för varje forskningsdatabas. I 
anslutning till det tycker vi också att det är bra att beslut om inrättandet av en 
forskningsdatabas ska beredas av Vetenskapsrådet. Det är viktigt att rådet i sin 
beredning inhämtar yttrande över integritetsfrågor och etiska aspekter från 
lämpliga organ. Likaledes tillstyrker Saco att forskningsdatabaserna ska 
utvärderas vart åttonde år. 

Saco tillstyrker utredningens förslag att forskare ska få rätt att få ett yttrande 
från etikprövningsnämnden över forskningsprojekt som inte faller under 
etikprövningslagen. Vi ställer oss också bakom förslaget att det för varje 
utlämnande av uppgifter från en forskningsdatabas ska krävas ett 
etikgodkännande.  

Det är viktigt att säkerheten kring forskningsdatabaserna upprätthålls och att 
åtkomsten begränsas. Saco anser att förslagen i denna del är bra. 

Saco tillstyrker förslaget att absolut sekretess ska gälla både för 
forskningsdatabaser och för biobanksregistret. Utredningen föreslår vidare att 
sekretessen ska kunna brytas på så sätt att uppgifter ska kunna lämnas till 
åklagarmyndighet eller polismyndighet vid misstanke om allvarlig brottslighet. 
Uppgifter som lämnas med samtycke från den enskilde för medicinsk forskning 
inklusive till biodatabanksregistret, skulle alltså kunna lämnas ut till dessa 
myndigheter att användas i ett helt annat syfte. En enskild som samtyckt till att 
medicinska uppgifter används i forskningens intresse, kan uppfatta detta som 
ett allvarligt integritetsintrång. Som Sveriges läkarförbund mycket riktigt 
påtalat i sitt remissyttrande över utredningen kan detta i värsta fall också leda 
till att allmänhetens förtroende skadas, vilket i förlängningen kan leda till att 
det blir svårare att få samtycke för angelägen forskning. Det gäller kanske 
särskilt biobanksregistret som åklagare och polis vid misstanke om allvarligt 
brott kan använda som ett DNA-register över befolkningen. Konsekvenserna av 
förslaget har utredningen inte övervägt närmare. Om regeringen skulle 
överväga detta förslag, krävs det att frågan utreds i särskild ordning.   

Saco bilägger yttranden från Sacoförbunden Akademikerförbundet SSR, 

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund. 
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Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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