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Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att sammanställa statistik om
arbetsskador. Myndigheten hanterar personuppgifter i vår myndighetsutövning
men har inget uppdrag att bedriva forskning. Vår uppfath1ing är att forskning
baserad på register uppgifter kan ge mycket värdefulla bidrag till ökad
kunskap. Förslagen i betänkandet är angelägna och skulle stärka dessa
möjligheter. Ökade krav på datakvalitet och nya krav på myndigheter ger
upphov till ökade kostnader.

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Betänkandet behandlar förutsättningar att använda registeruppgifter för
forskningsändamål. Det föreslår bl.a. åtgärder vad avser Etikbedömning,
hantering av sekretess, för anonymiserande uppgifter bevarande av kodnycklar
hos utlämnande myndighet under 20 år, möjligheter att skapa
forskningsdatabaser med mer allmänt hållna forskningsändamål vid statliga
universitet och högskolor samt vid andra statliga myndigheter som har i
uppdrag att bedriva forskning, samt infra sh"uktur som ett nationellt
biobanksregister för att underlätta spårbarhet av biobanksprover och en
nationell resurs för samordning a existerande och nya forskrtingsregister inom
samhällsvetenskap, humaniora och medicin.
Vår uppfath1ing är att forskning baserad på register uppgifter kan ge mycket
värdefulla bidrag till ökad kunskap. Förslagen i betänkandet är angelägna och
skulle stärka möjlighet till forski1ing. Det finns risker med att använda
personuppgifter från register som insamlats i aimat syfte, bl.a. vad avser
datakvalitet. Det kai1 exemplifieras med information från olika medicinska
kvalitetsregister, för forskningsändamål ställs andra krav på kvalitet jämfört
med det ursprungliga syftet. Detta tillsammai1s med kraven på myndigheter att
bistå med information ger upphov till ökade kosh1ader.
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kvalitetsregister, för forskningsändamål ställs andra krav på kvalitet jämfört
med det ursprungliga syftet. Detta tillsammans med kraven på myndigheter att
bistå med information ger upphov till ökade kostnader.

De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga
handläggningen har, avdelningschefen Ywonne Strempl deltagit. Föredragande
ha varit överläkaren Magnus Svartengren.
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