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Remissvar avseende Betänkandet Rätt att forska - Långsiktig
reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)
Bakgrund
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har getts möjlighet att ta
del av Betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser, från
Utbildningsdepartementet (dnr U2018/02557/F).

Beslut
SBU lämnar remissvar enligt bilaga 1.

Bilaga 1: SBU:s remissvar för Rätt att forska - Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser.

Stockholm den 4 februari 2019

Susanna Axelsson
Generaldirektör
Sigurd Vitols
Medicinsk sakkunnig
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Till
Utbildningsdepartementet
Forskningspolitiska enheten

Bilaga 1

Remissvar avseende Betänkandet Rätt att forska - Långsiktig
reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har getts möjlighet att ge
synpunkter på promemorian Rätt att forska - Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser.
Yttrande
SBU ställer sig bakom utredningens förslag, som är noggrann och välgenomtänkt, men
vill framföra följande:
1) I förslaget framförs ”att även andra myndigheter än sådana som bedriver
undervisning ska få ansvara för forskningsdatabaser, om forskning ingår i deras
uppdrag. Det ska gälla både statliga och kommunala myndigheter”. En
grundläggande skyddsåtgärd som föreslås är att en forskningsdatabas ska
godkännas enligt etikprövningslagen. SBU har som myndighet inte något
uppdrag att forska men behöver i sin verksamhet ofta få en uppfattning om
rådande praxis i sjukvård och socialtjänst. I den fortsatta hanteringen av dessa
frågor borde man därför överväga att ge förslag på hur myndigheter i sin
tjänsteutövning ska hantera personuppgifter från forskningsdatabaser som inte
samlas i ett forskningssyfte.

______________________________________________________________________
Beslut i detta ärende har fattats 2019-02-04 av generaldirektör Susanna Axelsson.
Medicinsk sakkunnig Sigurd Vitols har varit föredragande och avdelningschef
Jan Liliemark samrådande.
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