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Remissvar: Kompletterande promemoria till 
betänkandet Personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål (SOU 2017:50) 
 
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att besvara den 
kompletterande promemorian till betänkandet Personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål (SOU 2017:50). Sveriges Tandläkarförbund 
instämmer i den föreslagna regleringen och behovet av förtydligande i 
den kompletterande promemorian och önskar särskilt lyfta fram följande. 
 
Promemorians bakgrund och syfte 
Dataskyddsförordningen kommer att vara direkt tillämplig inom EU:s 
medlemsstater men både förutsätter och bör tillåta kompletterande 
bestämmelser på nationell nivå. Betänkandet Personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål har bl a föreslagit att det ska införas en 
forskningsdatalag med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter 
skyddas vilket välkomnas av Sveriges Tandläkarförbund.  
 
Lagstiftning i medlemsländerna och på nationell nivå 
Sveriges Tandläkarförbund har förståelse för att regelverket avseende 
dataskydd kommer att se olika ut i vissa avseenden i medlemsstaterna 
efter Dataskyddsförordningens ikraftträdande den 25 maj. Eftersom 
personuppgifter i forskningssammanhang kan vara en gränsöverskridande 
aktivitet instämmer Tandläkarförbundet i behovet av kompletterande 
bestämmelser om lagens territoriella tillämpning och att nationell 
lagstiftning kompletterar förordningen. 
    
Bestämmelser om forskningsdatalagen om lagens territoriella 
tillämpningsområde 
Tandläkarförbundet ser positivt på att forskningsdatalagen ska tillämpas 
vid behandling av personuppgifter för forskningsändamål som utförs av 
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som är etablerade i 
Sverige om behandlingen utförs inom ramen för verksamhet som bedrivs 
vid verksamhetsställen här i landet. 
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Synpunkter på skälen till förslaget 
Tandläkarförbundet instämmer i att det behövs en reglering av 
forskningsdatalagens territoriella tillämpningsområde av 
rättssäkerhetsskäl och att det framgår i vilka fall forskningsdatalagen 
gäller vid gränsöverskridande behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål. Förbundet instämmer också i att utan reglering av det 
territoriella tillämpningsområdet kommer det att råda osäkerhet i frågan. 
 
Avslutande kommentarer 
Tandläkarförbundet ser det som viktigt för såväl offentliga som privata 
forskningsutövare att den föreslagna bestämmelsen vid 
gränsöverskridande forskningssamarbete blir tydlig i vilka fall 
forskningsutövarna har att tillämpa den svenska forskningsdatalagen. Det 
blir dessutom tydligt för myndigheter, företag och organisationer som 
bedriver forskning vilka förutsättningar som gäller och bidrar till att 
samhällsnyttig forskning kommer till stånd. 

 
 

Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund   
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