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Sammanfattning

Till rättspsykiatrin hör den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten
och rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrin del det straffrättsligaär en av

del möjliggör ingripande åtgärder lagöverträdare.systemet, moten som
Det därför viktigt dessa åtgärderär utformas och används på bästaatt

Behovet forskning inomsätt. rättspsykiatrin Mångaär stort.av
problemställningar relativt outforskade och kräverär grundforsk-ren
ning. Att föra fram utvecklingen det rättspsykiatriska området är
således flera skäl angeläget. För forskning och utvecklingsarbeteav
inom rättspsykiatrin finns behov tillgång till uppgifterett stort av om

har varit föremål åtgärderför området. Uppgifternapersoner som
för tillgodosebör, dessa intressen, registrerade sådantatt sättettvara

underlag kan hanteras på effektiv och mindresättatt ett stort ett att
utifrån inriktningen olika forskningsprojekt, kan framtasgrupper, ur

det underlaget. vissaFör projekt möjligheter till samkörningärstora
med uppgifter från andra register förutsättning.en

Det lätt registerär med uppgifter haratt att ettse om personer som
varit föremål för åtgärder inom rättspsykiatrin kommer innehållaatt
uppgifter mycket känslig Om sådant register skall inrättas,natur. ettav
måste det omgärdas från integritetssynpunkt tillfredsställandeettav
skydd. Vissa utgångspunkter för registrering personuppgifter föratt av
forskning och utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin skall få förekomma
mäste därför ställas Inga andra uppgifter de efteränupp. som en

prövning bedöms nödvändiga få registreras.bör Uppgifternanoggrann
fåbör användas endast för seriös forskning och angeläget utvecklings-

arbete. Endast de har klart berättigade intressen bör hapersoner som
tillgång till uppgifterna. Detta gäller såväl utlämnande hantering isom
anslutning till registerverksamheten. Uppgifterna bör omges av en
tillfredsställande sekretess. När uppgifterna inte längre kan anses vara

intressecentralt för forskningen bör de bort från registret, ellertasav
i fall fåendast bevaras i sådan inteform de hänförliga tillärvart att en
viss person.

Behovet personuppgifter för forskning och utvecklingsarbete harav
kravet skydd förvägts den enskildes personliga integritet.mot

Slutsatsen har därvid dragits integritetsintressena sådant kansättatt
tillgodoses dessa inte hinder särskilt registerutgöratt ett mot att ett
benämnt Rättspsykiatriska forskningsregistret inrättas. Något realistiskt
alternativ till dataregister finns inte. Både praktiska aspekter och
integritetshänsyn talar för lösning med register bör väljasatt etten
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lösningframför med flera register. En modell med flera registeren
i sigskulle och för kunna innebära bl.a. respektive register innehöllatt

uppgifter färre och färre uppgifter respektiveom personer om person.
lösning registerMen med enda medför bl.a. tillsyn,bättre färreetten

inblandade möjligheter tilloch bättre skalskydd.ettpersoner
Uppgifterna i registret enligt fåskall förslaget användas för tvåendast

ändamål. Det ändamålet forskning inom rättspsykiatrin harärena som
forskningsetisk kommitté.godkänts Det andra uppföljning,ärenav

utvärdering eller kvalitetssäkring RMV:s verksamhet. Kravet vidav
forskning godkännande forskningsetisk kommitté har ställtsav upp

så långt möjligtför säkerställa uppgifterna i Rättspsykiatriskaatt att
forskningsregistret för forskning inom rättspsykiatrinanvänds endast

seriös och höga krav vetenskapligt värde ochär motsvararsom som
vetenskaplig utvecklingsarbete inommetod. RMV har för denett ansvar
rättspsykiatriska undersökningsverksamheten tillgångoch har redan till

uppgifterna.hel del Bl.a. dessa skäl har det rimligtansetts atten av av
får registret utvecklingsverksamhet.RMV använda för sin

RMV skall enligt förslaget registeransvarig. lösningDenna harvara
tillvalts med hänsyn bl.a. de uppgifter bör få ingåatt merparten av som

i registret redan finns hos RMV. Andra lösningar innebär känsligaatt
personuppgifter i utsträckning måste från olika myndig-lämnasstörre

till registeransvarige. uppgifterheter den De skall bevaras försom
forskning utvecklingsarbete antingen ioch kan föras RMV:s
ärenderegister i särskilt inrättat register. Som tidigareeller nämntsett

lösningen finns blirden sistnämnda valts. Flera skäl för detta,har t.ex.
rågången mellan uppgifter registreras för ärendehantering ochsom
uppgifter för forskningsändamål tydligast detta sätt.

En särskild lag och särskild förordning skall enligt förslageten
Rättspsykiatriska forskningsregistret. författningsregleringreglera En

rådande praxis. lntegritetsskäl för iväl med talarstämmer överens att
så utsträckning möjligt registret i Vissa precise-reglera lag.stor som
ringar dock i förordning.bör göras en

prövning gjorts vilken information fåEn har börnoggrann somav
registret. innebär uppgifter registrerasfinnas i Förslaget skallatt om

undersökninghar genomgått rättspsykiatrisk eller§ 7-personer som
undersökning undersökningsformer enligt äldreeller motsvarande

förutsättning uppgifterna inte härrör frånlagstiftning. En dockär att ett
ogillats.brottmål åtalet i helhet har Endastdär den undersökte dessmot

sigvissa preciserade uppgifter skall få registreras. Det rörnärmare om
verkställig-uppgifter från undersökningsstadiet, domstolarnas domar och

hetsstadiet.
Kriminalvårdsstyrelsen föreslåsdomstolar, Socialstyrelsen ochFör en

Rättspsykiatris-författningsenlig vissa uppgifter tillskyldighet lämnaatt
nödvändigt förforskningsregistret. har bedömts bl.a.ka Detta att

uppgiftslämnande.inte hinder försäkerställa sekretess utgöratt
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alltid till enskilde iInformation skall enligt förslaget lämnas den
uppgifter skall registreras. RMV skallsamband med denneatt somom

informationenregisteransvarig för lämnas och dennaha attett attansvar
visst innehåll.har ett

såföreslås ändring§ första stycket sekretesslagenI 7 kap. l atten
Rättspsykiatriska forskningsregistret omgärdasiuppgifter av samma

uppgifter inom hälso- ochenligt huvudregeln gäller försekretess som
i princip fåADB-medium skall ske endastsjukvården. Utlämnande

forskning inom rättspsyki-uppgifterna förskall användamottagarenom
kommitté. uppgifterforskningsetisk Degodkäntsatrin har av ensom

Terminalåtkomstfå sökbegrepp.ingår i registret skall användas somsom
måstepå RMVenligt medges endast den personalskall, förslaget, som

i anslutning till registretuppgifterna för verksamhetentillgång tillha att
bedrivas.skall kunna

registret skallgallring kan inte ställashårda kravAlltför upp, om
forskningsintressenaforskning. avvägning mellanför Enanvändbartvara

små-till sålett slutsatsenintegritetsaspekterna har dockoch att man
minskat i sådan gradforskningens behov harnår punkt därningom en

då ocksåUppgifterna saknarintegritetsintressena väger över.att
föreslås därförutvecklingsarbete. Detför RMV:sbetydelse att person-

uppgiftårfå i 30 efter deti registret skall bevaras högstuppgifter att en
fårDärefterregistreradesundersökningsstadietfrån senast personen.om

direktvarken elleri sådan formendastuppgifter bevaras att personen
identifieras.indirekt kan

ökademedföra några kostnader kräverberäknas inteFörslaget som
juli 1997.till den lIkraftträdandet bör kunnaanslag. sättas
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Författningsförslag

till1 Förslag
personregisterLag för forskning ochom

utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

Rättsmedicinalverket får1 § för de ändamål i hjälp2 § medsom anges
automatisk databehandling föra särskilt personregister förettav

forskning och utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin Rättspsykiatriska
forskningsregistret.

Registerändamål

§ Rättspsykiatriska forskningsregistret2 får inrättas, föras och i övrigt
användas förendast

forskning inom rättspsykiatrin forskningsetiskhar godkäntssom av en
kommitté eller

uppföljning, utvärdering kvalitetssäkringeller Rättsmedicinalver-av
inom rättspsykiatrin.kets verksamhet

Registeransvar

§ Rättsmedicinalverket registeransvarig.3 är

Registerinnehåll

Rättspsykiatriska forskningsregistret får innehålla uppgifter4 § om en
beträffande vilken rättspsykiatriskt utlåtande enligt lagenperson

rättspsykiatrisk1991:1137 undersökning eller intyg enligt 7 § lagenom
särskild1991:2041 personundersökning i brottmål, harom m.m.

utlåtandeutfärdats eller motsvarande eller intyg enligt äldre lagstiftning.
Registret får dock inte innehålla uppgifter vilka härrörpersonom en
från brottmål där åtalet ogillats.denne helt harett mot
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varjeFör får registreras endast de uppgifter i 5person som anges -
9 §§.

5 § För varje får registreras uppgifterperson om namn, personnummer,
ålder, kön, medborgarskap, ursprungsland, hemkommun och sysselsätt-
ning.

6 § För varje får registreras uppgifter från undersökningsför-person
farandet som avser

vilken domstol har begärt undersökningen,som
frihetsberövanden i målet,
de brott misstänkt i målet,förärsom personen
undersökningsenhet och ansvarig undersökningsläkare,
undersökningens resultat och diagnostiska bedömningar,
förslag till påföljd eller straff samt
bedömningar Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala ochav
medicinska frågor.

7 § För varje får registreras uppgifter från domar i mål därperson
sådant utlåtande eller intyg i 4 § har utfärdats avseendesom anges

utgången i ansvarsdelen,
påföljd2. utdömd och

beslut utvisning enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen 1989:529.om

8 § För varje domstol tillhar överlämnats rättspsykiat-person som av
risk vård eller dömts till fängelse får, enligt vad i andrasom anges
stycket, registreras uppgifter vård enligt 1991:1129lagenom om
rättspsykiatrisk vård.

Uppgifter enligt första stycket får avse
vården har påbörjats och upphört,när

2. på vilka sjukvårdsinrättningar vårdatshar samtpersonen
vilka diagnoser har utskrivningar.ställts försom

9 § För varje har dömts till fängelse får, verkställig-närperson som
delvisheten helt eller har skett enligt lagen 1974:203 kriminalvårdom

i uppgifteranstalt, registreras verkställigheten har påbörjatsnärom
respektive avslutats Villkorlig frigivning ioch avbrott verkstäl-närsamt
ligheten har skett.

Uppgiftsskyldighet

10 § Domstol, Socialstyrelsen och Krirninalvårdsstyrelsen skall till
Rättspsykiatriska forskningsregistret lämna uppgifter enligt 7 9 §§.-
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Sökbegrepp

§ Som11 sökbegrepp får användas uppgifter vilka enligt 4 § får ingå
i registret.

Terminalåtkomst

12 § Endast den på Rättsmedicinalverket har arbetsuppgifter vilkasom
nödvändiggör terminalåtkomst till Rättspsykiatriska forskningsregistret
får ha sådan åtkomst.

Antalet med terminalâtkomst skall Rättsmedicinalverketpersoner av
tillbegränsas vad nödvändigt förär verksamheten medattsom

Rättspsykiatriska forskningsregistret skall kunna bedrivas.

Information

Rättsmedicinalverket13 § skall till de registreras iattse personer som
Rättspsykiatriska forskningsregistret lämpligt informeradesätt är om
registret. Informationen innehållaskall upplysningar om

registeransvarig,ärvem som
ändamålen med registret,
vilka uppgifter registret får innehålla,

huvudsakligade användarna,
de sekretess- och säkerhetsbestämmelser gäller för registret,som

få registerutdrag ochrätten rättelse enligt datalagen 1973:289att
samt
de begränsningar i fråga terminalåtkomst, utlämnandeom av
uppgifter medium för automatisk databehandling och bevarande

uppgifter gäller för registret.av som

Utlämnande uppgifterav

14 § Rättsmedicinalverket skall till Socialstyrelsen Kriminal-och
vårdsstyrelsen medium för automatisk databehandling lämna de
uppgifter nödvändiga för myndigheterär dessa skall kunnaattsom
lämna uppgifter enligt 10 § till Rättsmedicinalverket.

Uppgifter från Rättspsykiatriska forskningsregistret får, vadutöver
i första stycket, lämnas mediumsägs för automatisk databe-utsom

handling endast uppgifterna skall användas för ändamåldetom som
i 2 §anges

Bevarande och gallring

15 § Uppgift tillsammanseller uppgiftermed andra ärsom ensam
hänförlig till identifierad eller identifierbar får bevaras ien person
Rättspsykiatriska forskningsregistret i trettio århögst efter det att en
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registrerades. fåruppgift enligt 6 § Andra uppgiftersenastom personen
gallring.bevaras kravutan

träder i kraft denDenna lag
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2 Förslag till

Lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

Härigenom föreskrivs 7 kap. 1 § 1980:100sekretesslagen skallatt ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7kap.1§

Sekretess gäller, inte Sekretess gäller, inteannatom annatom
följer 2 inom hälso- och följer 2 inom hälso- ochav av
sjukvården för uppgift sjukvården för uppgiftom en- om en-
skilds hälsotillstånd eller andra skilds hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, det personliga förhållanden, detom om
inte står klart uppgiften kan inte står klartatt uppgiften kanatt
röjas den enskilde eller röjasutan den enskildeatt ellerutan att
någon honom närstående lider någon honom närstående lider

Detsamma gäller i Detsamma gäller imen. annan men. annan
medicinsk verksamhet, såsom medicinsk verksamhet, såsom
rättsmedicinsk och rättspsykiat- rättsmedicinsk och rättspsykiat-
risk undersökning, insemination, risk undersökning, insemination,
fastställande könstillhörighet, fastställande könstillhörighet,av av
abort, sterilisering, kastrering abort, sterilisering, kastrering

åtgärderoch smittsamma åtgärderoch smittsammamot mot
sjukdomar. sjukdomar. Sekretess enligt detta

stycke gäller också i Rättsmedi-
cinalverkets verksamhet enligt
lagen 1996:000 om personre-
gister för forskning och utveck-
lingsarbete inom rättspsykiatrin.

Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet hos
myndighet innefattar omprövning beslut i eller särskild tillsynsom av

allmän elleröver enskild hälso- och sjukvård.
Sekretess gäller i verksamhet omhändertagandesom avser av

patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift enskildsom
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Utan hinder av
sekretessen får uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om
uppgiften behövs för vård eller behandling och det synnerlig viktär av

uppgiften lämnas.att
frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttioom

ar.

Lagen omtryckt 1992:1474
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bedrivermyndighetkommunallandstingskommunal ellerEn som
uppgift tillfår lämnai första stycketverksamhet en annanavsessom

förstatistik ellerframställningforskning ellermyndighet försådan av
deninte kanverksamhetsområdet, detadministration antas attom

röjs.uppgiftennärstående lidernågon honomenskilde eller ommen
enligtenskildtilluppgift lämnashinder sekretessenfårVidare utan av

insemination, lagen1984:1140föreskrivs i lagenvad omsom
brottmål, lagenHIV-smitta ibeträffandeundersökning1988:1473 om

1988:1472.smittskyddslagenrättspsykiatrisk vård och1991:1129 om

i kraft denlag träderDenna
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till3 Förslag
Förordning ändring i förordningen 1990:893om

underrättelse i vissadom brottmål,om om m.m.

Härigenom föreskrivs i förordningen 1990: 893det underrättelseatt om
i vissadom brottmål, införasskall paragraf, 30om m.m. en ny a av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §a

§Har intyg enligt 7 lagenett
1991:2041 särskild person-om

brottmål,undersökning i m.m.
målet, kopiainhämtats i skall en

Rättsmedi-domen sändas tillav
cinalverket inom vecka. Vaden

gäller dock intesagts omsom nu
domen enligt 30 § skallkopia av

till Rättsmedicinalverket.skickas

förordning i kraftDenna träder den
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till4 Förslag
ändring i förordningen 1970:517Förordning om

informationssystemrättsväsendetsom

förordningen 1970:517Härigenom föreskrivs 28 § rättsväsen-att om
följande lydelse.informationssystem skall hadets

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

Kriminalvårdsstyrelsen lämnarKriminalvårdsstyrelsen lämnar
enligttill rättsstatistikentill rättsstatistiken enligt underlagunderlag

Brottsförebyg-anvisningaranvisningar Brottsförebyg- somsom
i samrådsamråd gande rådet meddelarrådet meddelar igande

Kriminalvårdsstyrelsen.kriminalvårdsstyrelsen. medmed
Kriminalvårdsstyrelsen skall

uppgifter till Rättsme-lämna
dicinalverket personer somom

mål därfängelse ihar dömts till
utlåtande enligträttspsykiatriskt

rättspsyki-1991 13 7lagen om
intygundersökning elleratrisk

1991:2041§ lagenenligt 7 om
ipersonundersökningsärskild

brottmål, har inhämtats,m.m.
fängelsestrajfet helt ellerom

anstaltverkställts idelvis har
1974:203enligt lagen om
anstalt. Krimi-kriminalvård i

inalvårdsstyrelsen bestämmer
Rättsmedicinalverketsamråd med

Be-uppgifter skall lämnas.när
uppgiftervilkastämmelser om

i för-skall finnslämnassom
1996:000ordningen om per-

ochför forskningsonregister
utvecklingsarbete inom rätts-
psykiatrin.

förordning i kraft denträderDenna
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Förslag till5

Förordning ändring i förordningen 1993: 1058om

sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen förom

forskning och statistik

Härigenom föreskrivs idet förordningen 1993:1058 sjukvårds-att om
register Socialstyrelsenhos för forskning statistik införasoch skall en
paragraf, 11 följande lydelse.av

11 §

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Socialstyrelsen skall till Rättsme-
årdicinalverket gäng varjeen

uppgifterlämna personerom
har varit intagna för rätts-som

psykiatrisk vård under det före-
gående året. Uppgifter skall
dock lämnas endast denom som

domstol har överlämnats tillav
vårdrättspsykiatrisk eller som

verkställt utdömt fängelse-ett
strajf mål där rättspsykiatriskti
utlåtande enligt 1991:lagen
1137 rättspsykiatrisk under-om

7§sökning eller intyg enligt
särskildlagen 1991 2041 om

brottmål,personundersökning i
inhämtats. Socialsty-harm.m.

samråd medrelsen bestämmer i
dagRättsmedicinalverket vilken

uppgifter skall lämnas. Bestäm-
melser vilka uppgifter somom
skall finns i förordningenlämnas

för1996:000 personregisterom
forskning och utvecklingsarbete
inom rättspsykiatrin.

förordning i kraftDenna träder den
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Förkortningar

automatisk databehandlingADB
Europeiska unionenEU

psykiatrisk tvångsvård1991:1128lagenLPT om
undersökningrättspsykiatrisk1991:1137lagenLRU om
vårdrättspsykiatrisk1991:1129lagenLRV om

utvecklingekonomiskt samarbete ochOrganisationen förOECD
propositionprop.

arkivRättsmedicinalverkets centralaRCA
RättsmedicinalverketRMV
riksdagsskrivelserskr.

utredningaroffentligaStatensSOU
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Utredningsuppdragetl

Direktivenl

Utredningens direktiv beslutades vid regeringssammanträde den 21 juni
Inledningsvis1995. regeringenredogör för den allmänna bakgrunden till

Denuppdraget. konstaterar statistiska uppgifter fyller viktigatt en
funktion för forskning och utveckling inom olika områden, exempelvis
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom flera dessa områdenav
finns, enligt direktiven, uppgifterbehov enskilda individer.av som avser
Regeringen sådana uppgifter i olika registersamlas kanattanger som

datorbaserade eller manuella och dessa register ibland kanattvara
innehålla känslig information olika individer. Som sådanexempelom
information uppgifter begångna ådömdabrott och påföljdernämns om

hälsotillståndoch eller omdömen eller värderande upplysningarom om
en person.

Regeringen slår fast behov ökade kunskaper effekternaatt ett av om
vård och behandling psykiskt störda lagöverträdare finns inom detav av

rättspsykiatriska området och fortsätter:

Förutsättningarna för forsknings- och utvecklingsarbete inom det
kiatriska området skulle kunna förbättrasrättsps ökadet.ex. om

möjlig föra in gifter i Rättsmedicinalverketseter attgavs upärendreregister.datorbaserade sykiatriska emellertidDetta skullerätts
innebära uppgi känslig enskilda individersatt ytterst naturer av om
psykiska hälsa skulle i datoriseradeverkets ärendere-m.m. rymmas
gister.

Efter redovisning gällande och förändringar den nuvaranderätten av av
regleringen det befintliga registret på området regeringensamt tarav

frånhemställan Rättsmedicinalverket Enligt direktivenRMV.upp en
framhållithar RMV det i tillräckligadag saknas kunskaperatt om

vårdeffekterna och behandling psykiskt störda lagöverträdare. Iav av
direktiven vidare:anges

Undersökningar inom området visar det krävs bättre kännedomatt om
risken för återfall i brott och effekterna olika behandlin ochom av ar
terapiformer. Fördjupad kunskap skulle påskynda ingenkunna utvec

bl.a. diagnostik undersökningsverksamhet. Vidareoch skulleav
viddomstolarna detta kunna få säkrare underlag be-sätt ett

dömningen brottspåföljder.av
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RMV led i denna utveckling skulle kunnaatt ett attmenar vara
förbättra informationstillgången i datoriserade rättspsykiatriskaverkets
ärenderegister. regeringenRMV har därför hos hemställt att nuvaran-

tillstånd ärenderegistret utvidgas.de för
vidare registrera uppgifter frånRMV har hemställt attom

inklusivesamtliga rättspsykiatriska utlåtanden och § 7-intyg domar i
mål, finns vid centrala arkiv RCA iaktuella RMV:s detsom

rättspsykiatriska ärenderegistret gallring efter visskrav tid.utan
också regeringens medgivande tillVerket hemställer deattom

rättspsykiatriskt inom krirninal-uppgifter rörande undersökta personer
finns inom Kriminalvardens klientre-varden, för centralaramensom

registrerasgister, får till RMV och verket det datorise-utlämnas av
ärenderegistret vid RCA.rade

vidare tillstånd registretRMV hemställer komplettera medattom
uppgifter från sjukvårdsinrättningar den undersökte förts tillde som

rätts undersökningen ditefter den eller den undersökte
rättspsykiatrisk vård. informationefter dom överlämnats för Den som

uppgift varit intagen påhur länge den undersökteåravses om
diagnoservårdenheten, hon därefter flyttats dehan ellervart samt

utskrivningen.ställts vid flyttningen ellersom

RegeringenDirektiven därefter utredning.behovettar angerupp av en
inledningsvis frågor personregister integritetsskyddoch äratt om

inom många områdenaktuella och fortsätter:

1994/95:FiRiksdagen nyligen fattat beslut 24, rskr.har
regeringens proposition 1994/952200 Lag vissa1994/951368 om om

personregister officiell statistik parlamentarisktför Enm.m. samman-
kommitté tillsättas förslag till svenskskall skall lämnasatt en nysom

Kommittéerdatalagstiftning före 31 1997. skall läggaden sommars
till författningsreglering personregister inom hälso- ochförslag av

socialtjänsten sinasjukvården respektive kommer avslutaatt ut-
Internationellt pågår till inomredningsarbeten inom kort. det exempel

nivå förför skapa hög skyddEU arbete motatt en gemensam,
integritetskränkning i automatisk databehandlingbl.a. samband med

personuppgifter.av

Regeringen i direktiven behov inom det rättspsykiat-konstaterar att ett
riska området finns forsknings- och utvecklingsarbete för ökadeatt geav

psykiskteffekterna vård behandling stördakunskaper bl.a. ochom av av
RMV:s hemställan. Regeringenlagöverträdare. I sammanhanget nämns

slår väsentligt möjligheterna till forsknings-fast det ochär attatt
utvecklingsarbete inom rättspsykiatriska området förbättras ochdet
tillägger:

i rättspsykiatriskaOkade möjligheter föra uppgifter detatt
angivits underlätta sådanärenderegistret har RMV väg attvara enav

integritetsskyddsaspekter förforskning. A andra sidan kan tala att ett
hållas åtskilt från ärenderegis-register för forskningsändamål bör ett

möjliga lösningar tillgodoseDet torde därför finnas andraäventer. att
forsknings- utvecklingsbehoven bör belysasoch närmare.som

förslag medför svåra avvägningarDet kan konstateras RMV:satt
från integritetssynpunkt. förslagEtt genomförande verkets innebärav

känsliga uppgifter individens personliga förhållandenatt ytterst om
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psykiska hälsa skulle ioch det datoriserade ärendere-m.m. rymmas
gistret.

Regeringen övergår tilldärefter utredningsuppdraget. direktivenI anges
särskild utredare skall tillkallas för analysera behovetatt atten av

register inom rättspsykiatrin för forsknings- och utvecklingsändamål och
detta kravet på skydd för enskilda individers integritet.väga mot

skall, enligt direktiven, olikaUtredaren bl.a. bedöma behovet av
uppgifter och vilka uppgifter få registrerasskall och vadöverväga som
uppgifterna skall få till. uppgifteranvändas När det gäller registreraatt

gallringkrav efter viss tid, ålägger regeringen utredarenutan att
vilka för- sådan ordning bådeanalysera och nackdelar för med sigen ur

forsknings- integritetsskyddsperspektiv.och ettett
Regeringen vidare den särskilde utredaren uppdrag övervägaattger
rättsliga förutsättningarnade för utökat ADB-stöd i det syfteett som

tilläggerRMV I sammanhanget regeringen detta skall skeangett. att
nationell internationellmed beaktande och reglering området samtav

nationella internationella tilloch förslag regeländringar. Denna del av
utredningsuppdraget i direktiven påutvecklas följande sätt.

Härvid informationsbehovetbör kan tillgodosesäven övervägas om
möjlig lösning verksamheteller kan medsättannat attom en vara

forskning bedrivs avskilt från i övrigtRMV:s verksamhet och att
uppgifter forskningsändamâl från ärenderegistret.för förs separat

integritetsskyddssynpunktbakgrund de fördelar frånDetta mot somav
nås vid sådan lösning. så motiveratkan Utredaren skallen om anses

tilllämna förslag erforderlig författningsreglering.

Utredningsarbetet1

utredningsarbetet följandeOm kan nämnas.
för utredningen haft överläggningar medRepresentanter har pro-

Åsbergfessorerna Sten Levander, Lars Lidberg och Marie Skjöldebrand
Martinpsykologerna Grann och Tommy Hallquist.samt

Utredningen Rättsmedicinalverketshar besökt RMV och där studerat
arkivcentrala och databasen PsykBase.





rättspsykiatriska verksamheten 29SOU 1996:72 Den

rättspsykiatriska verksamheten2 Den

möjligheterna förbättra förutsättningarnaUtredningsuppdraget attavser
område, nämligeninom särskiltforsknings- och utvecklingsarbeteför ett

beskrivas.kapitel skall detta områderättspsykiatriska. I förevarandedet
rättspsykiatrisk vård och denavsnitt behandlas därför2.1Under

följande avsnittenrättspsykiatriska undersökningsverksamheten. I de
forskning, utvecklings-myndigheter förharpresenteras som ansvar

rättspsykiatrin.inomarbete, m.m.

rättspsykiatriska området2.1 Det

rättspsykiatriNågot begreppet2.1.1 om

psykiatrisklagstiftningjanuari 1992 omfattandeträddeDen 1 omen ny
lagstiftning fick begreppettvångsvård, i kraft. Genom dennam.m.

innebörd.rättspsykiatri sin nuvarande
tvångsvårdpsykiatriskjanuari 1992 reglerades allFöre den 1 av en

psykiatrisk vård i vissa fall.års beredande sluten1966 laglag; avom
påpsykiatriska tvångsvårdenår fördelades denreformen 1992Genom

i 1991:1128regleringen återfinns lagentvå allmännalagar. Den om
psykiskttvångsvården förtvångsvård Regleringenpsykiatrisk LPT. av

vårdrättspsykiatriskfinns i 1991:1129lagöverträdare lagenstörda om
LRV.

i sjukvårdsla-psykiatrisk vård föreskrifterna hälso- ochall gällerFör
psykiat-finns kompletterande bestämmelser1982:763. I LPT omgen

tvång. Lagenfrihetsberövande ellerrisk vård förenad medär annatsom
tvångsvård,förutsättningar förbl.a.innehåller bestämmelser om

tvångsvårdensbedrivande ochtvångsvård, vårdensintagning för
upphörande.

rättspsykiatriskrubriken bestämmelserinnehållerLRV omangersom
tillårs reform. Skälet dettainfördes 1992vård. Denna term vargenom

debeteckning föransågs ändamålsenligt meddetbl.a. att gemensamen
f..1990/91 :58 194tvångsvård med lagen prop.former s.som avsesav

denEnligt § LRV gäller lagen1 som
vård,rättspsykiatriskdomstol skallefter beslut gesav

rättspsykiatriskförintagen på enhetanhållen, ellerhäktadär en
undersökning eller



30 Den rättspsykiatriska verksamheten SOU 1996:72

intagen i ellerär skall förpassas till kriminalvårdsanstalt.
I avsnitt behandlasnästa begreppet rättspsykiatrisk vård närmare.

Redan här bör dock beslutnämnas domstol överlämnande tillatt av om
rättspsykiatrisk vård förutsätter lagöverträdaren har genomgått vissatt
medicinsk undersökning. Rättspsykiatrisk undersökning och § 7-intyg
avhandlas i avsnitt 2.1.3 och 2.1.4.

2.1.2 Rättspsykiatrisk vård

För alla brott föreskrivs straff. Det finns två olika straff, böter och
fängelse. Beroende på hur allvarligt brott föreskrivs böter,ett anses
böter och fängelse eller endast fängelse. Enligt l kap. 3 § brottsbalken
förstås påföljd,med straffen böter och fängelse villkorlig dom,samt
skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. En form överläm-av
nande till särskild vård överlämnande tillär rättspsykiatrisk vård. Om
användningen böter och fängelse föreskrivs alltså i bestämmelsernaav

de olika brotten. De övriga påföljderna får emellertid, enligtom
särskilda bestämmelser, användas i stället för böter fängelse.och

Närmare bestämmelser domstolen fårnär överlämna lagöver-om en
trädare till rättspsykiatrisk vård i stället för döma till straff finnsatt ett
i 31 kap. 3 § brottsbalken. En första förutsättning den tilltaladeär att
har begått brott, för vilket påföljden inte bedöms kunna vidett stanna
böter. Han skall vidare lida allvarlig psykisk störning. Dessutomav en
krävs det med hänsyn till lagöverträdarens psykiska tillståndatt och
personliga förhållanden i övrigt påkallatär han intagenäratt en
sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, förenad frihetsberö-är medsom
vande och tvång.annat

Rätten kan besluta särskild utskrivningsprövning enligt LRV skallatt
vid vården.äga Härför måste emellertid två ytterligare förut-rum

sättningar uppfyllda. För det första skall brottet ha begåtts undervara
påverkan allvarlig psykisk störning. Ett kausalsamband skall alltsåav en
föreligga mellan brottet och störningen. En allvarlig psykisk störning
skall således inte bara föreligga vid domstillfället, skall också hautan
förelegat brottet begicks.när För det andra skall det till följd denav
psykiska störningen finnas risk för lagöverträdaren återfaller iatten
brottslighet, allvarligt slag.ärsom av

För domstol skall kunna besluta överlämnande tillatt rättspsy-en om
kiatrisk vård förutsätts slutligen misstänkteden har genomgått någonatt
form medicinsk undersökning. Rätten får enligt huvudregeln inteav
bestämma någon skall överlämnas till rättspsykiatrisk vård medatt
särskild utskrivningsprövning rättspsykiatrisk undersökningutan att en

gjortshar i målet, 3 § lagen 1991:1137 rättspsykiatrisk undersök-om
ning LRU. Ett undantag finns dock. Om den misstänkte redan
genomgår sådan rättspsykiatrisk vård, det tillräckligt inhämtaär att ett
utlåtande i de aktuella frågorna från den chefsöverläkare ansvarigärsom
för vården. Ett överlämnande till rättspsykiatrisk vård särskildutan
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utskrivningsprövning kan beslutas efter rättspsykiatrisk undersökning
4 § LRU. En möjlighet s.k. utvidgat § 7-intyg harär att ettannan
inhämtats. Om misstänkte vårdasden redan enligt LPT eller LRV, är
det tillräckligt utlåtande medicinskade förutsättningarna in-att ett om

frånhämtas den chefsöverläkare ansvarig för vården 4 § LRU.ärsom
LRV gäller, tidigare också anhållen,den häktadnämnts, ärsom som

intagen på rättspsykiatriskeller enhet för undersökning och denen som
intagen i till kriminalvårdsanstalt.eller skall förpassas Under vilkaär

förutsättningar i sådana fall får rättspsykiatrisk vård i §4man ge anges
LRV. första förutsättning misstänkte lider allvarligEn denär att av en
psykisk störning. Vidare till sitt psykiskakrävs han med hänsynatt
tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt psykiat-har behov av
risk vård, kan tillgodoses intagen sjukvårds-han ärattsom genom en
inrättning. sista förutsättningen misstänkte sigDen denär motsätteratt
psykiatrisk vård till följd sitt psykiska tillståndeller uppenbart saknarav
förmåga i frågan.uttryck för grundat ställningstagandeatt ettge

Som framgått allvarlig psykisk störning centralbegreppetär av
betydelse. Det bör därför kommenteras något. I förarbetena prop.
1990/91:58 86 f. följande allvarliga psykiska tillstånd böruttalas atts.

tjäna till vägledning.kunna

Till allvarlig psykisk störning bör i första hand tillståndräknas av
psykotisk såledeskaraktär, tillstånd realitetsvärdering ochmed störd
med vanföreställningar, hallucinationer ochmptom, typens av
förvirring. Till följd hjärnskada vidare psykisk funk-kanav en en
tionsnedsättning allvarlig realitetsvärderingdemens med stördartav

bristande förmåga till orientering i tillvaronoch uppkomma.Till allvarlig psykisk störning också lvarliga depressio-bör räknas a
självmordstankar. personlig-med Vidare dit föras svårartadebörner

hetsstörningar karaktärsstörningar, exempelvis vissa invalidiserande
personlighetsstörningaroch med impulsgenombrottneuroser av

psykoskaraktär.
Tvångsvård vidare krisreaktionbör kunna aktualiseras ärnär en

sådan påverkan på psykiska funktionsnivån såden blir uttaladatt att
psykotiskden är art.av

I förarbetena också vissa tillstånd har samband medattanges som
missbruk, bl.a. vissa åldersdemensalkoholpsykoser, och former kanav

sådana begreppet allvarlig psykisk störning tillämpligt.ärattvara
råd frånI allmänna Socialstyrelsen 1991:9 -tillämpningLPT lagenav

psykiatrisk tvångsvård 1991: tillämpningoch 10 LRV lagenom av om-
rättspsykiatrisk vård beskrivs allvarlig psykisk störningbegreppet
närmare.

Rättspsykiatrisk vård sjukvårdsinrättning drivsges en som av en
landstingskommun. får vårdDessutom rättspsykiatrisk enhetges en
för rättspsykiatrisk undersökning den genomgår sådan undersök-som
ning. När det gäller själva vården vid rättspsykiatrisk vård hänvisar
lagen i utsträckning till bestämmelserna i Vissa särskildaLPT. be-stor
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stämmelser finns dock i LRV, bl.a. vistelse utanför sjukvårdsin-om
rättningens område.

Reglerna avseende upphörande den rättspsykiatriska vården ärav
Ärolika beroende på vilken form sådan vård aktuell. detärav som

fråga rättspsykiatrisk vård beslutats domstol med stöd 31om som av av
kap. 3 § brottsbalken skiljer sig reglerna beroende vården ärom
förenad särskildmed utskrivningsprövning eller inte. Kriterierna för när
upphörande får ske olika. Dessutom skiljer sigär reglerna angående vem

Ärbeslutar vården skall upphöra. vården inte förenad medattsom om
särskild utskrivningsprövning beslutar chefsöverläkaren vid den enhet
där patienten vistas detta. I fall prövningenskall görasannatom av
länsrätt.

När det gäller de övriga formerna rättspsykiatrisk vård gällerav
följande för vårdens upphörande. Vården skall upphöra förut-när
sättningar vårdför inte längre uppfyllda. Dessutom finns vissaär
absoluta kopplade tillgränser detär grundläggande frihetsbe-som
rövandet. Beträffande den anhållen eller häktad vårdenär skallsom

Ärupphöra beslutet frihetsberövandenär har upphört.senast om
patienten intagen undersökningsenhet för rättspsykiatrisk under-atten
sökning skall kunna vårdenskallgöras, upphöra han intenärsenast
längre får hållas kvar på undersökningsenheten. Slutligen vården,skall
beträffande den intagen i krirninalvårdsanstalt,är upphöra senastsom

frigivning sker.när

1.3 Rättspsykiatrisk undersökning

Rättspsykiatriska undersökningar regleras i LRU. Sådana undersökningar
får enligt § inhämtas1 LRU i brottmål, underlag vissaförrättenav som
bedömningar. En rättspsykiatrisk undersökning kan behövas för bedöm-
ningen finnsdet medicinska förutsättningar överlämna denattom
misstänkte till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken. Den
får också inhämtas underlag för bedömningen misstänkt harsom om en
begått gärning under påverkan allvarlig psykisk störning.en av en

Rättspsykiatrisk undersökning ingripande undersökningsform.är en
Därför har relativt krav ställts för sådan undersök-stränga närupp en
ning får Beslut härom får meddelas endast den misstänktegöras. harom
erkänt gärningen eller bevisningövertygande har förebragts hanattom
har begått den. Dessutom krävs bedömningendet rätten göratt att
påföljden inte vidkan böter.stanna

När beslutar rättspsykiatrisk undersökningrätten skall denom ange
ändamålet med beslutet. Om förutsättningarna överlämna denatt
misstänkte till rättspsykiatrisk vård skall undersökas, skall ocksårätten

huruvida förutsättningarna vårdför med särskild utskrivnings-ange
prövning skall undersökas.

Rättspsykiatriska undersökningar utförs vid rättspsykiatriska avdel-
ningar inom RMV och vid enheter hos sjukvårdshuvudmän i enlighetsom
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med avtal med har åtagit sig för rättspsykiatriskastaten att attsvara
undersökningar utförs undersökningsenheter. Sedan år 1992 under-görs
sökningarna vid avdelningar inom RMV Stockholm Huddinge,tre -
Uppsala och Göteborg vid undersökningsenheter i Umeå, Malmösamt-
och Vadstena. Antalet rättspsykiatriska undersökningar sjönk kontinuer-
ligt under perioden 1940 1985. I början 1950-talet utfördes omkringav-

100l rättspsykiatriska undersökningar âret. Under slutet denom av
aktuella perioden det årliga antalet i ungefär 550. Därefter harvar nere

Årinte några förändringar skett.större 1995 utfördes 514 rättspsyki-
atriska undersökningar.

En rättspsykiatrisk undersökning skall, enligt 6 § LRU, efteranpassas
domstolens syfte med undersökningen övrigaoch omständigheter i det
enskilda fallet. utlåtandeEtt undersökningen skall in tillöver rättenges
inom fyra veckor, misstänkteden häktad. För övriga fallär ärom
tidsfristen veckor. Om det föreligger synnerliga fårskäl, rättensex

anståndmedge med utlåtandet.
Utlåtandet skall läkare vid undersökningsenheten elleravges av en

någon läkare huvudmannen för enheten Utlåtandetutser.annan som
skall innehålla uttalanden i frågorde i beslut. Derättenssom anges
omständigheter dessa uttalanden grundas skall i utlåtandet.som anges

2.1.4 § 7-intyg

Enligt §7 lagen 1991:2041 särskild personutredning i brottmål,om
får förordna läkare läkarintygrätten misstänktattm.m. en avge om en

7-intyg.§ Rätten inhämtakan besluta sådant intyg åtal harnäratt
väckts. För det skall inhämtaskunna tidigare antingenkrävs denatt att
misstänkte har erkänt gärningen eller sannolika föreliggerskäl föratt att

begåtthan har den.
Rätten ikan förordnandet intyget skall omfatta medicinskadeattange

förutsättningarna för överlämna den misstänkte till rättspsykiatriskatt
vård särskild utskrivningsprövning, utvidgat 7-intyg.s.k. § Närutan
intyget innehåller sådan bedömning kan det medicinsktutgöraen
underlag för överlämnande till rättspsykiatrisk vård särskildett utan
utskrivningsprövning.

Ett särskilt formulär finns för§ 7-intyg. Läkaren skall först ta
ställning till allvarlig psykisk störning föreligger inteeller ellerom en

detta bör vidare.utredas Finner undersökningsläkaren denattom
undersökte företer tecken på allvarlig psykisk störning eller atten en
sådan inte kan uteslutas, skall läkaren i allmänhet föreslå domstolenatt
förordnar rättspsykiatrisk undersökning. Detsamma gällerom enom
frihetsberövande påföljd aktuell finnsoch det misstankeär attom
gärningen begåttskan ha under inflytande psykiskallvarligav en
störning. Vid utvidgat ställning§ 7-intyg kan undersökningsläkaren ta
till särskildskäl för tillöverlämnande rättspsykiatrisk vård utanom
utskrivningsprövning föreligger.
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Antalet § 7-intyg i mitten 1970-talet omkring 2 800. Däreftervar av
sjönk antalet kontinuerligt till i början 1990-talet då endast omkringav

År1 800 intyg år utfärdades. Därefter har antalet ökat något igen.per
1995 utfärdades ungefär 950 intyg.1 Andelen utvidgade 7-intyg§ var
cirka 30 procent.

De aktuella intygen får läkare vid rättspsykiatriskaavges av av-
delningar inom RMV sådanaeller enheter hos sjukvårdshuvudmän som
i enlighet med avtal med har åtagit sig för rättspsykiatris-staten att svara
ka undersökningar. De får också läkare enligt avtal medavges av som
RMV åtagit sig utfärda 7-intyg.§ RMV har slutit avtal för år iatt ett

med ungefär 35 läkare. Endast läkare behörigärtaget atten som avge
utlåtande rättspsykiatrisk undersökning fåröver förordnas att ettavge
sådant § 7-intyg innehåller bedömning förutsättningarna försom en av

tillöverlämnande rättspsykiatrisk vård särskild utskrivnings-utan
prövning.

2.1.5 Yttrande Socialstyrelsenav

Rätten enligthar, 12 § LRU, möjlighet inhämta frånyttrandeatt
Socialstyrelsen rättspsykiatrisk undersökning, 7-intygöver § ochetten

sådant utlåtande för vårdenden ansvarige chefsöverläkaren kanett som
beträffande den föremål för vård enligt LPT eller LRV.är Iavge som

den mån domstolen särskiltdet angeläget Socialstyrelsenatt yttraranser
sig utredningen i viss fråga eller visstöver hänseende, bör dettaetten

i domstolens beslut. Socialstyrelsen möjlighethar kompletteraattanges
utredningen. Yttrandena handläggs Socialstyrelsen dess råd förav
vissa rättsliga sociala medicinskaoch frågor Socialstyrelsens rättsliga
råd.

Givetvis det komplicerade svårbedömdaär eller fall imer som
huvudsak blir föremål Socialstyrelsensför rättsliga räds prövning. Före
1992 års reform möjligheten begära från Socialstyrelsensyttrandeattvar
rättsliga råd författningsreglerad rättspsykiatriskaendast avseende under-
sökningar. Genom reformen ökade möjligheterna överlämna tillatt
rättspsykiatrisk vård rättspsykiatrisk undersökning har utförts.utan att
Ett viktigt skäl till möjlighet för domstolarna begäraöppnaatt atten
yttrande i andra fall rättspsykiatrisk undersökning gjortsäven harän när

enligt förarbetena 1990/91:58 528prop. domstolarnaattvar s. annars
i tveksamma fall skulle tvingats sådanbesluta undersökning.att om

Under slutet 1980-talet årenoch de första under 1990-talet uppgickav
antalet yttranden rättspsykiatriska tillundersökningar omkring 55över

år, vilket ungefär 10 de rättspsykiatriskamotsvarar procentper av
undersökningarna. På år sjunkit till omkring 35har antaletsenare

årärenden eller ungefär 6 samtliga ärenden.procentper av
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2.2 RMV

RMV bildades år 1991. Inriktningen på verkets verksamhet iregleras
förordningen 1991 :944 instruktion för rättsmedicinalverket se ävenom

1990/91:93 och 1990/911120. förvaltnings-RMV centralärprop.
myndighet rättspsykiatrisk,för rättskemisk, rättsmedicinsk och rättssero-
logisk i utsträckningverksamhet den sådana frågor inte skall handläggas

någon statlig myndighet.annanav
När det gäller den rättspsykiatriska verksamheten skall RMV, enligt

i§ nämnda förordning, särskilt för rättspsykiatriska undersök-2 svara
ningar och § 7-intyg i brottmål, Vidare särskiltskall RMV svaram.m.

internationellt inom sitt ansvarsområdeför samarbete och för ut-
vecklingsarbete forskningoch stöd betydelse för verksamheten.av

viktig uppgiftEn för RMV bevaka rättssäkerhetenär att att upp-
rätthålls och de rättspsykiatriska bedömningarna enhetligtgörsatt ett

1990/91: propositionen tilladeshela landet prop. 120 23. Isätt över s.
följande kvalitetskontroll kvalitetssäkring.ochom

enhetlighet kvalitativ utveckling denFör och godvärnaatt avom en
rättspsykiatriska undersökningsverksamheten rättsmedicinalverketbör

iled i egenuppföljningen antingen urval ellergranskaett ett avsom
myndighetenvissa fall alla utlåtandena kontinuerligt tillgenom en

bestående medicinsk juridisk I vilkenknuten och expertis.grupp av
utsträckning myndigheten självoch på vilket detta bör börsätt göras
få Formerna för erfarenhetsåterföring till dem utföravgöra. som

myndig-undersökningarna måste också fråga förangelägenvara en
i erinra propositionenheten. Jag vill detta sammanhang detattom 1

1990/91:58 psykiatrisk tvångsvård, föreslås socialsty-attom m.m.
också i fortsättningenrelsen begäran skall överprövarättenav

utlåtanden rättspsykiatriska undersökningar.över

i förordningen framgått2 § följer, i tidigare, RMV harAv det attsom
för forskning och utveckling betydelse bl.a. för den delett ansvar av av

verksamheten rättspsykiatri. I förarbetena uttalade departe-som avser
inommentschefen det krävs forsknings- utvecklingsarbetet detochatt att

undersöknings-rättspsykiatriska området får förökatett utrymme att
övrigtskall i samhället i ochverksamheten kunna utvecklas takt med

allmänpsykiatrin i Om åligganden i detta hänseendesynnerhet. RMV:s
anförde departementschefen 24:prop. s.

erfaren-finns sammanfoga kunskaper ochDet behovett stort attav
socialtjänsten särskilt vadinom sjukvården, kriminalvården ochheter

tillledatidigt Nya kunskaper och metoder kangäller störda personer.
för individen ochförbättrat omhändertagande med positiva följderett

rättsmedicinalverketi sinför samhället helhet. Det bör ankomma pa
inomfölja forskningen initiera utvecklingsarbetestimulera och ochatt

Detområdet. Verket bör därvid samarbeta med högskoleenheterna.
för dettaberörda myndigheter besluta formernaankommer att om

samarbete.
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rådutfärdat föreskrifter och allmänna rättspsykiatriskRMV har om
undersökning SOSFS 1992: l och läkarintyg vid särskild1 personut-om

brottmål Utbildningsinternat seminarierredning i SOSFS 1992:12. och
upprätthålla jämnverket, i syfte kunna hög ochhar ordnats att enav

åtagit sigpå undersökningsverksamheten. De läkare harstandard attsom
i fortbildningsmöten7-utredningar också skyldiga deltautföra § är att

rättspsykiatriskasamordning den undersökordnas RMV. Försom av av
nationell koordineringsgrupp.ningsverksamheten finns en

Rättsmedicinalverkets arkivvidare ansvarigt för centralaRMV är
undersökningar.arkiveras rättspsykiatriska Verket harRCA. Där bl.a.

innehåller Rättspsykiatriskabenämnd PsykBasedatabas somen
Rättspsykiatriskaärenderegistret. redogörelse för RCA ochEn närmare

ärenderegistret finns i kapitel 4.

Socialstyrelsen3

1988:1236 instruktion förenligt förordningen medSocialstyrelsen är
förvaltningsmyndighet för verksamhetSocialstyrelsen central rörsom

vård.rättspsykiatrisk Påsjukvård. Härmed bl.a.bl.a. hälso- och avses
förordning särskiltSocialstyrelsen enligt 2 § i nämndaområdet skalldet

bl.a.
därvidutvecklingen inom utvärdera verksamheternafölja och samt-

utsträckningsamhällsorgan i den det behövs,samverka med andra
kvalitet och säkerhet denverksamheterna vad gällervaka över samt-

rättigheter,enskildes
i vårdkunskapsutveckling kunskapsförmedling ochför ochsvara-

omsorg,
följa,epidemiologiska analyserahjälp ochmed sättcentret annatav-
epidemiologis-hälsoutvecklingen i belysalandetoch samtrapportera om

olika åtgärder,ka konsekvenser av
särskild inom sittforsknings- utvecklingsarbete betydelsefölja och av-

sådant till stånd.ansvarsområde för arbete kommeroch verka att
vårdverksamfölja utvecklingen inom och utvärderaArbetet med att

i 1995/96: 176 Förstärkt tillsynheterna kommenteras närmare prop.
utförssjukvården. 26 detta arbeteinom hälso- och Där s. attanges

kartläggningarövergripande granskningar ochriksnivå och avavser mer
sjukvårdens struktur,målen uppfylls i fråga hälso- ochhur om-om

utveckling. Uppföljnings- ochfattning, innehåll, ochkostnader ut-
propositionen, ofta i projektform, oftavärderingsarbete bedrivs, enligt

inteenkätundersökningar och sällanutnyttjande registerdata ochmed av
följd särskilda regeringsuppdrag.som en av

till-enligt sjukvårdslagen omfattandeSocialstyrelsen har hälso- och ett
verksamhetstillsyn vård. StyrelsensådantEtt överärsynsansvar. ansvar

sjukvård.landstingens hälso- ochhar tillsynen och kommunernasöver
till för varje landsting ochdärvid med hänsynstagandeDen skall rätten-
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självkommun bestämma sina angelägenheter följa och stödjaatt om -
verksamheten. Syftet tillsynenmed kontrollera, utvärdera, följaär att

och i övrigt verka för de mål och krav uppfylls förattupp som anges
hälso- sjukvårdenoch i hälso- och sjukvårdslagen. Vid sinutövandet av
tillsyn har Socialstyrelsen företa inspektioner.rätt att

Verksamhetstillsyn enskild sluten sjukvård drivsöver enskildasom av
regleras för närvarande i stadgan 1970:88 enskilda vårdhemom m.m.

denna tillsynI andra myndigheter inblandade.är även
Socialstyrelsen också för individtillsyns.k. inom hälso- ochansvarar

sjukvården. Härmed tillsynen det på vilket enskildedenöver sättavses
yrkesutövaren utför sina åligganden inom hälso- sjukvården.och
Bestämmelser tillsyndenna finns i lagen 1994:953 åliggandenom om
för inompersonal hälso- sjukvårdenoch och lagen 1994:954 om
disciplinpåföljd på hälso- och sjukvårdens område. Bestämmelser-m.m.

omfattar den har legitimation för yrke inom hälso- sjukvår-ochna som
och vissden personal.annan

tidigareI den nämnda 1995/96: föreslås176 enhetliga be-prop.
stämmelser tillsyn hälso- sjukvården.och Socialstyrelsen skallöverom
enligt förslaget tillsyn all hälso- och sjukvårdutöva över oavsett
driftform, med undantag för den sjukvård inom Försvarsmak-som ges

tillsynDen lag hälso- och sjukvården föreslås iöverten. om som
propositionen förskriver bl.a. Socialstyrelsen i sin tillsynsverksamhetatt

fåskall del handlingar erhållarätt och upplysningar i behövligatt ta av
utsträckning inspektioner.görasamt att

Även inom den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten har
Socialstyrelsen tillsynsansvar. I 17 § LRU sålunda tillsynett attanges

efterlevnaden LRU och de föreskrifteröver meddelas med stödav som
den lagen Socialstyrelsen. I förarbetena tillutövas LRU prop.av av

1990/91:58 557 tillades viktig tillsynsarbetetdelatts. en av avser
samordningen den totala verksamheten i landet.av

2.4 Landstingen

Landstingen har innebär varje landsting erbjudaskallett attansvar som
god hälso- och sjukvård dem bosatta inom landstinget §3ären som

sjukvårdslagen.hälso- och Det inbegriper således rättspsykiatrisk vård.
7 och 8 §§ hälso- sjukvårdslagenI och finns också vissa bestämmelser

landstingens planerings- och utvecklingsverksamhet. Landstingetom
skall sinplanera hälso- sjukvårdoch utgångspunkt i befolkningensmed

sådanbehov vård. Planeringen skall den hälso- ochävenav avse
sjukvård erbjuds privata och andra vårdgivare. planeringenI ochsom av
utvecklingen hälso- och sjukvården skall landstinget samverka medav
samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare.

En 31 § i hälso- sjukvårdslagenoch kvalitetssäkring föreslåsny om
i den i det föregående avsnittet omnämnda 1995/96: 176. Enligt denprop
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föreslagna paragrafen skall inom hälso- sjukvårdenoch kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta
motiverades på följande prop. 53 f..sätt s.

Enligt regeringens mening vårdgivarenskall inom hälso- och
sjukvården utveckla för följametoder och analyseraatt ut-noga
vecklingen vad gäller kvalitet och säkerhet. Det gäller t.ex. system

synliggör förekomsten risktillbud eller s.k. avvikandesom av
händelser onormala vårdtider, infektioner, komplikationer, reopera-
tioner, återintagningar etc. eller servicegrad, patienttill-mätersom
fredsställelse utvecklingsarbeteEtt med denna inriktning har idagosv.
inletts hos flera huvudmän och vårdgivare vilket regeringen anser som

positivt. Det viktigt vårdgivarenmycket skapar förutsättningarär att
stimulerar insatser ioch medarbetare till arbetet med kvalitetssäkring
utveckling. viktigoch Resultatet detta arbete del vida-är attav en av

vården, höja kvaliteten patientensreutveckla och stärka ställning och
fortlöpande återföras till iskall dem deltar vård- och behand-som

lingsarbetet.
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Forsknings-3 och utvecklingsarbete

Inledningl

till forskning inom det rättspsykiatriska området hittillsResurserna har
småvarit i förhållande till de totala för verksamheten. Denresurserna

forskning har bedrivits ihar huvudsak varit antingen medicinsk/som av
biologisk grundforskningskaraktär eller sociologisk karaktär och avsett
strukturella faktorer.

kapiteldetta beskrivsI forsknings- utvecklingsarbeteochnärmast
rättspsykiatrininom med anknytning till Rättsmedicinalverkets centrala

arkiv RCA. I det avslutande avsnittet redogörs för den forskningsetiska
prövning sker inom för forskningsetiska kommittéer.som ramen

Sektionen för social- rättspsykiatri,och Karolin-delutgörsom en av
institutet och lokaliserad tillska den rättspsykiatriska avdelningen iär

hittillsHuddinge, har för den forskning harsvarat merparten av som
frånutgått RCA. Bland avhandlingar vuxithar fram dettasom ur

material kan professorn Lars Lidbergs avhandling Litennämnas
sinnesundersökning. En psykiatrisk och kriminalpolitisk från åranalys

Vidare kan Henrik1974. docenten Belfrages avhandling Psykisktnämnas
brottslingar:störda En studie i begreppet "Jäinställd sinnessjuk-med

bakgrunddom" dess och praktiska tillämpning Albertoch överläkaren-
avhandling Karsuddenpatientema:Boermans En social och rättspsyki-

06atrisk studie 1 jämställda lagöverträdare, båda från år Våren1989.av
1995 disputerade filosofie sociologisktdoktorn Mats Börjesson på sin

avhandlinginriktade Sanningen brottslingen. Rättspsykiatrinom som
Ävenkartläggning livsöden. för projekt aktmaterial fråndetta hadeav

RCA använts.

Forsknings-3.2 och utvecklingsarbete inom
RMV

forsknings- utvecklingsgrupp inom iEn och RMV har haft uppdrag att
rättspsykiatris-sammanställa behovet kunskap för förbättra denattav ny

förstaverksamheten. Ett resultat övervägandenka pro-av gruppens var
memorian "Utgångspunkter rättspsykiatrisk forskning inom RMVför
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vilken författad professorn Sten Levander. Promemorian fogadesär av
bilaga till RMV:s anslagsframställning år 1992.som
promemorianI konstaterades forskningsansvar måsteRMV:satt

tillbegränsas det centrala verksamhetsområdet, till det regelverk som
till iverksamheten det utfall kortare eller längre perspektivstyr samt - -

blir resultatet Samtidigtverksamheten. fastslogs det finnsatt ettsom av
mycket projektantal angelägna på eller berörsättstort ett ett annatsom

EnligtRMV:s verksamhet. promemorian måste det finnas förutrymme
projekt går olika myndighetsgränser.översom

områden bli föremål forskningEtt antal kan för skisserades isom pro-
memorian. Tvärsnittsundersökningar klientelet Med hänsyntogsav upp.

årligatill det antal rättspsykiatriska undersökningar §och 7-undersök-
ningar får enligt promemorian, års siktgörs ettsom man, par
uppgifter stårganska andel de för storstorom en av personer som en
del samlade kriminaliteten i Sverige. Härigenom förväntadedenav man
sig genomföra riktade undersökningar specifika frågeställ-kunna med
ningar, rörande sexualbrottslingar olika eldsanläggare,t.ex. typer,av
svåra våldsbrottslingar vissa personlighetsstörningar.eller

Longitudinella uppföljningsundersökningar också.uppmärksammades
Sådana undersökningar enligt promemorian, vetenskapligtdeär,
viktigaste intede avkastar omedelbara resultat. I promemorianäven om

synnerligen långsiktigalite hur den föratt vetangavs man om prognosen
individ i förhållande till viktiga individkarakteristika tillochuten ser

olika påföljder. angripas huruvidaEtt problem menade bör ärsom man
möjligt framtida allvarlig kriminalitet".det förutsäga "risk förär att

sådan forskning påpekades också Henrik iBehovet Belfrageav av
artikeln Farlighetsbedömningarnas SvJT 1995 675.renässans s.

1995 bildades Rättsmedicinalverkets rådgivande Forsknings-l oktober
Utvecklingsnämnd. föroch Nämnden skall bl.a. RMVutgöra en resurs

forskningi frågor berör och utveckling. Den skall vidaresom ange
långsiktigt forsknings-vilket stöd kan behöva för ochatt ett ut-som ges

vecklingsarbete bedrivas prioritera inkomnaskall kunna samt pro-
jektansökningar.

RMV deltar i nordiskt avseende forsknings-samarbete ochett
utvecklingsarbete. år 1995 planera vidareI slutet enades attomav man
för antal projekt. Planeringsansvariga tidsplaner harhar ochutsettsett
fastställts. projekt uppföljning och kvalitetskontrollTre avavser
rättspsykiatrisk vård rättspsykiatrisk undersökningsverksamhetoch

olikaområden jämföra förhållandena i de länderdär det värdeär attav
i i olikadeltar samarbetet och utfallet de systemen.som

kriminalitetfölja återfall iI det projektet huvudsyftetär attena upp
rättspsykiatriska vården.patienter inom 24 månader efter den Ihos

ingå.studien preliminärt USA och Kanada Den andraskall även
går förundersökningen uppföljning avseende hur detskall envara

år 1970, 1975 ochrättspsykiatrisk undersökta patienter t.ex. undersökta
kriminalitet, psykisk fysisk hälsa,1980 i livet vad gäller ochsenare
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arbetslöshet mortalitet. Jämförelser skall mellangörassamt grupper av
patienter bedömts "friska", "psykiskt sjuka/störda" "jämställ-ochsom
da". I det tredje projektet skall utgångspunkt från 25-talmed ett
rättspsykiatriska undersökningar innehållland, och kvalitet iper
undersökningsverksamheten bedömas resultatet dessa under-samt av
sökningar följas årettupp par senare.

studier sikte tillståndTre företeelser eller sällsynta iärtar som
respektive land. sådana studier materialFör krävs vadstörre änett som
erbjuds i respektive land, för slutsatser skall kunna dras.relevantaatt

"Våldsamma kvinnor" kvinnor periodenStudien skall omfatta undersom
genomgått rättspsykiatrisk undersökning1970 1995 har och harsom-

begått såsom våld och mordbrand. Den andrabrott motgrova person
studien manliga schizofrena den tidigareskall mördare underavse som

perioden genomgått rättspsykiatrisk undersökningnämnda har och som
återfallit i brottslighet. jämföras medDessa skall studeras ochgrov en

inte återfallit. tredje studienkontrollgrupp har Den ungdomarsom avser
år begått våldsbrott rättspsykiatriskunder 18 har och därsom grova

undersökning blikan aktuell.

Övrigt forsknings- och utvecklingsarbete3.3

följande redovisas forskningsprojekt för närvarande använderI det som
projekten PsykBase förRMV:s databas PsykBase. I del användsen av

undersökningsobjekt rättspsykiatriskasöka fram relevanta elleratt
undersökningar. projekt registerstudiekaraktär. innebärAndra Detär av

registeruppgifterna direkta för studierna. Inomden källanutgöratt
eller de driver projektet.denparentes anges som

projekt benämnt Avvikande alkoholreaktionerFörst kan nämnas ett
våldsbrott professorn Sten Avsikten skaffaoch Levander. är att en

översikt hur vanliga avvikande alkoholreaktioner i samband medäröver
våldsbrott statistiska samband mellan förekomstenoch etableraatt av

medicinskaalkoholreaktioner sociala, psykologiska ochavvikande och
i individersakförhållanden kan bedömas ha reageraten grupp av som

på situationsinadekvat aggressivitet. Föravvikande alkohol med grov
ingårgenomförandet avsikten använda PsykBase. I arbetet bl.a.är att

genomgåsföljande Samtliga arkiverade skall med sökordmoment. poster
alkoholdiagnoser undersökningar.våldsbrott och cirka 10 000för

jämföras varandraHärigenom skall vilka skall medtas ut,tre grupper
i De skallfinns lagrade databasen.med avseende parametrar som

skallockså jämföras Utifrån dessa erfarenhetermed andra grupper.
material vidareväljas Detta skall sedanintressanta subgrupper ut.

bearbetas.
legitimerade läkarenprojekt sexualbrottsförövareEtt Ungaannat

sådanasikte kunskapNiklas Långström atttar omgenerera ny
psykiatriska, personlighetsmässiga ochhänsyn tillförövare. Analysen tar



42 Forsknings- och utvecklingsarbete SOU 1996:72

perspektivsociala den undersöktes bakgrund brottslighet.och Detasamt
för möjliggöra tidigt identifierande individer med förhöjd rskatt ett av
för sexualbrottsligt beteende för förbättra deras omhändertagan-samt att
de i skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. En datainsan-
ling med forskarna konstruerat utvärderingsinstrumentgörs ett lörav
registerdata.

Forskning bedrivs multiproblempersoner docenten Hemikom
Belfrage. Härmed har benägenhet begåattavses personer som en
kriminella handlingar. De har i psykiskaallmänhet störningar vika

iresulterar utagerande asocialitet,beteende, destruktivitet, missbrikett
och dåligt fungerande sociala relationer. Forskningen bedrivs utifrån re
olika ansatser

studium incidensen beträffande blir föremål örav personer som-
rättspsykiatrisk undersökning i Stockholm fördelat olika psykiatriska
sektorer,

kvantitativ och kvalitativ kartläggning hur många rättspsykiit-deav av-
riskt undersökta multiproblempersonerär samtsom

jämförelse undersökningsgrupp rättspsykiatriskt undersöltaav en av-
"normalpopulation".med en

Vid bedömningen rättspsykiatrisk vård mtdskall förenasav om
utskrivningsprövning,särskild rskskall domstolen bedöma om

föreligger återfallför i brottslighet allvarligt bedömniigslag. Dennaav
kan rubriceras farlighetsbedömning. Forskning Belfrage bedrivssom

inriktad empiriskt undersöka utfallet farlighetsbe-dessaär attsom av
dömningar vid rättspsykiatrisk undersökning jämföraoch de larsom
dömts till sådan illrättspsykiatrisk vård med har dömtspersoner som
rättspsykiatrisk vård särskild utskrivningsprövning.utan

internationellI forskning århar under fått fram resulatman senare
tyder s.k. psykopater blir den.behandlarsämreattsom mer man

pågårArbete Belfrage imed Sverige undersöka räts-att en grupp
psykiatriskt undersökta vilka erhållit antisocial personlighetsstörning son
huvuddiagnos för replikera de utländska studierna förochatt itt
kartlägga de aktuella kriminella karriärer. När det gällerpersonernas

personlighetsstörda studeras vidare överensstämmelsen mellmgruppen
diagnostiken inom allmänpsykiatrin respektive rättspsykiatrin. Arbtte
pågår också följamed och kriminalvårdandeutvärdera insatsratt upp
beträffande psykiskt störda brottslingar.

Brott, Bedömning och Behandling StördaPsykiskt Lagöverträdariav -
TreBe-projektet docenten Gunnar Kullgren m.fl. longitudinellär en-

studie psykiskt störda lagöverträdare genomgåtthar rättspsykiat-av som
risk undersökning årenunder 1988 1995. Projektet baseras å-
PsykBase och övrigt arkivmaterial i vilketRCA, kompletteras mad

frånuppgifter bl.a Person- och belastningsregistret, Sjukvårdsregistiet
och Kriminalvårdens projektetcentrala klientregister. I ingår delstudicr-

na
Rättspsykiatrisk praxis i relation till förändrad lagstiftning-
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Schizofreni, våldsbrott och rättspsykiatrisk vård-
Personlighetsstörning, brott, vård och straff-
Sexualbrott och psykopatologi.-
Ytterligare några studier omfattar sökning med stöd PsykBasesom av

och analys aktmaterial i RCA projekten Kvinnligaär mordbrännareav
överläkaren Käthe Elmgren Rättspsykiatriskt undersökta medsamt
brottsrubriceringen mord sedan 1930 docenten Agneta Nilsson och
överläkaren Bo Carlsson.

3.4 forskningsetiskaDen prövningen

finnsFör närvarande regionala forskningsetiska kommittéer försex
medicinsk forskning. tillDe knutna de medicinska iär fakulteterna
Linköping, Umeå, Göteborg, Lund och tillUppsala Karolinskasamt
institutet i Stockholm. finnsDessutom fyra lokala kommittéer. På central
nivå finns Medicinska forskningsrådets arbetsgrupp för samordning av

forskningsetiskade kommittéernas verksamhet.
Kommittéerna består 11 14 ledamöter. Det övervägande antaletav -
forskningsrepresentanter. Dessutom ingår två eller lekmannarepre-är tre

i kommitté.sentanter en
Två rekommendationer, från Medicinska forskningsrådet ochen en

från Landstingsförbundet, grunden för den forskningsetiskautgör
granskningsorganisationen. såledesVerksamheten inte reglerad i lag.är
Kommittéernas funktion i strikt bemärkelse rådgivande. Menär som

framgå uppstår vissakommer begränsningar projektför inteatt ett som
granskats ellerhar godkänts.

De forskningsetiska kommittéernas granskning handlar vägaattom
forskningsprojektets möjliga värde de risker och olägenheter,mot t.ex.
integritetskränkningar, forskningen kan innebära. Granskningensom
utgår från den s.k. Helsingforsdeklarationen vid Worldantogssom

Associations iMedical Helsingfors år 1964 och andra komplette-möte
regelverk. innebär följande.Detta bl.a. Varje projekt måsterande ha en

klar vetenskaplig frågeställning, baserad god kännedomärsom om
Forskningendet aktuella kunskapsläget. skall bedrivas medav personer

erforderlig inom området.kompetens Försökspersonernas integritet
Riskernamåste beaktas. med forskningsprojektet måste förutses.kunna

måste informeras projektet. haFörsökspersoner Deltagarna skallom
frivilligtlämnat samtycke.ett

tilläggas kravet på informerat i vissa fallDet bör samtyckeatt
Exempelvisefterges. kan det etiskt tveksamt kontaktaattanses mer

innebärdet de påminns sitt kriminella förflutna änattompersoner om
fram uppgifter avidentifieras.sedanatt ta som

Landstingsförbundets år 1981 landstingenstyrelse rekommenderade
godkännande forskningsetisk kommitté lämnats förkräva haratt att av

projekt få vid landstingens inrättningar.skall genomförasatt ett
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Medicinska forskningsrådet sådant anslåkräver godkännande för att
medel till forskningsprojekt. för flestaDetsamma gäller de fonder och
finansiärer. Det finns emellertid finansiärer inte sådantkräversom
godkännande. Främst det sig privata, mindre fonder.rör om

Olika former offentliggöranden forskningsresultat förutsätter attav av
projektet har genomgått etisk granskning. flesta medicinskaDe
tidskrifter för publicering. Etisk granskning ocksåhar detta krav ärsom

presentation medicinska riksstämmankrav för projekt vid ochett ettav
vetenskapligaandra kongresser.
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4 Förekomsten personuppgifter iav

dag

4.1 RMV

4.1.1 RMV:s centrala arkiv

Samtliga rättspsykiatriska utlåtanden i landet har mittensedan 1930-av
arkiveratstalet vid Kriminologiska centralarkivet. Arkivet tidigarevar

beläget i anslutning till rättspsykiatriska kliniken Långholmen i
Stockholm. I samband med den rättspsykiatriska kliniken år 1978att
erhöll lokaler intill Huddinge sjukhus flyttades arkivet dit.nya

Arkivet administrerades fram till år 1992 stiftelse underav en
Karolinska institutet, Solna. Nämnda år träffades överenskommelseen

Överenskommelsenmellan Karolinska institutet och RMV. innebär bl.a.
arkivet inordnatshar under RMV och benämningen detta haratt att

ändrats till Rättsmedicinalverkets arkivcentrala RCA.
Sedan år 1992 arkiveras även§ 7-intyg i RCA. Skyldigheten att

lämna in sådana intyg till följerRMV § förordningen15 1992:289av
särskild personutredning i brottmål, Att rättspsykiatriskaom m.m.

utlåtanden skall överlämnas till RMV i § förordningen7 1991:anges
1413 rättspsykiatrisk undersökning. RCA innehåller för närvarandeom
ungefär 60 000 rättspsykiatriska undersökningar och 8 000 § 7-intyg.

Yttranden rättspsykiatriska undersökningar från Socialstyrelsensöver
rättsliga råd lämnas också till RCA. Andelen rättspsykiatriska under-
sökningar blir föremål för yttrande har på är sjunkit från tiosom senare

till Huvuddelen yttrandena finns vid RCA.procent procent.sex av
Domstolarna har författningsenlig skyldighet skicka domar tillatten

i målRMV där rättspsykiatrisk undersökning har utförts elleren
rättsliga rådets yttrande rättspsykiatrisk undersökning haröver en
inhämtats 30 § förordningen 1990:893 underrättelse dom iom om

Ävenvissa brottmål, m.m.. i måldomar där § 7-intyg har utfärdats
skickas i viss utsträckning till NågonRMV. författningsenlig skyldighet
för domstolarna finnsdetta emellertid inte. Förfarandetgöra byggeratt
på begäran från tillRMV Domstolsverket. Från åroch med 1988en
finns så alla domar i mål rättspsykiatriskdär undersökninggott som
genomförts vid RCA. När det gäller mål § 7-intyg inhämtatsdär har
finns knappt hälften domarna från åroch med 1992.av



46 Förekomsten personuppgifter i dag SOU 1996:72av

Registreringen akterna i RCA fram till RMV:s Övertagandeav var
manuell. Den baserad kortsystem. Korten sorterades efterett typvar

och efterbrott den undersöktes När det gäller äldre akter, frånav namn.
år 1987 eller tidigare, finns fortfarande endast kortsystemet.

1.2 Rättspsykiatriska4. ärenderegistret

RMV har databas benämnd PsykBase. Systemet finns vid deen sex
undersökningsenheterna vidoch RCA. databasen finnsI Rättspsykiat-
riska ärenderegistret.

RättspsykiatriskaFör ärenderegistret tillståndgäller beslutadestre som
Datainspektionen januari juniden 2 1992, den 3 1993 och den 17av

augusti 1994. Datainspektionen meddelade vissa föreskrifter i samband
Ändamålettillståndsgivningen.med registretmed skall utgöraattvara

administrativt hjälpmedel för undersökningsenheterna vad gällerett
rättspsykiatriska statistikärenden underlag för och planeringsamt av
verksamheten.

Enligt de meddelade föreskrifterna skall personuppgifter i registret
avidentifieras beträffande klient inte har varit vid någonaktuellen som

RMV:s enheter under de fem åren. Följande enligtskall,senasteav
föreskrifterna, iakttas beträffande ADB-säkerheten.

Behandlingshistorik skall föras i minst två år.och bevaras Behand--
lingshistoriken skall innehålla uppgifter vilka bearbetningar ellerom

åtgärder gjorts personregister,andra har tidpunkterna försom
åtgärderna utfört åtgärderna.eller beordratsamt somvem
Möjligheter personuppgifter tilllagra skall begränsasatt samtservern-

utrustningden används för säkerhetskopiering. Löstagbarasom
lagringsmedia inte iskall, de används, förvaras Säkerhetsskåpnär
försedda med larm eller i Värdeskåp.
Personuppgifter inte längre skall och lagradeärsom sparas som-
datamedium skall utplånas överskrivning eller helaattgenom genom
datamediet raderas eller förstörs.
Slutligen föreskrivs personuppgifter får registreras bearbetasochatt

vid RCA Rättspsykiatriskaendast och de handläggande enheterna. Isex
ärenderegistret finns rättspsykiatriskaungefär 4 400 undersökningar

åren 1988 framåt 7-intyg åravseende och 8 000 § fr.o.m. 1992.samt
Rättspsykiatriska ärenderegistret uppdelat i två delar. Denär ena

rättspsykiatriska undersökningar § 7-intyg.delen och den andraavser
Registret finns tidigare vid viddels RCA, dels denämntssom sex

Översiktligtundersökningsenheterna. registret vidkan RCAsägas att
innehåller uppgifterflest intressanta för forskning ochär ut-som
vecklingsarbete, eftersom uppgifter in till RCA inte frånkommer bara
undersökningsenheterna från Socialstyrelsens rättsliga råd ochävenutan
domstolarna.

undersökningsenheternaVid personuppgifter rörande dennoteras som
skall undersökas, uppgifter begärt undersökningen,den domstolom som
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uppgifter behövs för den interna administrationen vid undersök-som
ningsenheten uppgifter vilka bedömningar och påföljdsförslagsamt om

undersökningsteamet kommit fram till. Vidare registreras uppgiftersom
den undersökte fördes frånnär undersökningsenheten tilloch vilkenom

enhet han fördes.som
Uppgifterna från undersökningsenheterna, med undantag deav som

endast administrativt intresseär för undersökningsenheterna, försav
varje månad till RCA. Däröver för också in uppgifter frånman

Socialstyrelsensyttranden rättsliga råd och från domstolarnas domar.av
Dessutom har vid RCA i efterhand förts in uppgifter avseende rättspsy-
kiatriska undersökningar för tiden 1988 1992. De uppgifter vidsom-
RCA finns i Rättspsykiatriska ärenderegistret följande.är

Kön ålderoch
Uppgifter finns och sysselsättning. När utdragom namn, personnummer

RCA begärs för statistiska ändamål lämnas uppgift födelseår ochur om
kön.

Hemlän, upptagningsområde
Registret innehåller avseende de flesta undersökta uppgift hem-om
kommun. Denna med fyrsiffrig kod används Statistiskaanges en som av
Centralbyrån.

Medborgarskap, ursprungsland
registretI den undersökte har svenskt medborgarskap ellernoteras om

inte. Vidare registreras vilket land den undersökte och dennes föräldrar
kommit ifrån.har Det sistnämnda sker med tresiffrig koden som

utarbetats RMV.av

Häktningsstatus åtaloch
Uppgift förs in huruvida den undersökte häktad eller inte. Vidareär
registreras åtalspunkter. tillUpp åtalspunkter registreras.kansex
Huvudâtalet eller det brottetgrövsta skall den första åtals-noteras som

Registreringenpunkten. sker olika åtalsrubriker har olikaatt gettsgenom
koder.

Domstol
En tresiffrig frånkod Domstolsverket används för vilkenatt ange
domstol har förordnat undersökning.som om

Undersökningsenhet
Samtliga rättspsykiatriska undersökningar och § 7-intyg registreras som
ärenden vid respektive undersökningsenhet. Detta gäller oavsett om
intyget skrivet vidär enheten eller kontrakterad inomläkareav en
enhetens upptagningsområde.
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Läkare
undersökningen registreras.Ansvarig förläkare

Diagnosklassüicering
enligtundersökningenrättspsykiatriskaDiagnoskoder för den noteras

internationellatvå olikaDSM-systemen,såväl ICD- ärsomsom
diagnoser.förkodsystem

påföljdutdömdPåföljdsförslag och
rättspsykiatriska utlåtandetilämnats detpåföljdsförslag harDet som

finns för de fallsärskild kodhjälp kod. Enmed ävennoteras av en
rättsliga rådSocialstyrelsensinte lämnats. Harnågot påföljdsförslag har

påföljdsfrågan.irådets ställningstagandesig, ävennoterasyttrat
domstolsinstanserna och,påföljd i olikautdömd de närSlutligen noteras

prövningstill-huruvidadomstolen,till Högstaöverklagatsdomen har
§ 7-intyginte. gällereller När detstånd har lämnats noteras svaret

föreligga inte.ellerpsykisk störning harallvarligfrågan ansettsom
undersökning ellerrättspsykiatriskhuruvida behovVidare noteras av

föreligga.rättspsykiatrisk vård harförförutsättningar ansetts

Utlämnande,4.1.3 m.m.

kategorier RMVtill tvåi princip endastUtlåning akter sker personer.av
rättspsykiat-inom dentill tjänstgördenutlåning aktmedger somav en

föraktbehöverundersökningsverksamheten ochriska enensom
undersökning. Sådanträttspsykiatrisk7-undersökning ellerpågående §

tillockså forskareLån medgesarkivföreståndaren.lån medges enav
kommitté. Enligtetiskoch godkäntsprojekt har prövats enavvars

iprofessorndetKarolinska institutet ankommeravtal medRMV:s
utlåninginstitut beslutarättspsykiatri vid nämndasocial- och att om av

forskningsändamål.arkivet förfrånakter
ärenderegistreträttspsykiatriskadetsammanställningarStatistiska ur

studier förför elleri tjänsten,behov dettatill hardenlämnas ut avsom
personidentifierbarinnehåller intesammanställningarforskning. Sådana

information.
registret ställsuppgifterpersonidentifierbaraerhållandeFör urav

informationen skallOmlån akter.beträffandekrav avsomsamma
sökt ochharRMV dessutomdiskett, kräverlämnas att mottagarenut

personregister.Datainspektionen förfrånerhållit tillstånd ett
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4.2 Kriminalvårdsstyrelsen

4.2.1 Den nuvarande tillgången personuppgifter

Till stöd för klientverksamheten inom kriminalvården utvecklades i
början på 1970-talet centralt ADB-baserat klientregister.ett Det benämns
Centrala kriminalvärdsregistret och regleras i förordningen 1970:517

rättsväsendets informationssystem. Centrala kriminalvârdsregistretom
SÖK.består KUM kumulativregistret och KUMav innehåller

information ellerär har varit aktuella inom kriminal-om personer som
vården under de fem åren. Registret omfattarsenaste drygt 90 000

SÖK särskiltär utvecklat sökregister tillett KUM.personer.
Centrala kriminalvårdsregistret innehåller doms- och verkställig-

hetsuppgifter har dömts till fängelse eller skyddstill-om personer som
Det innehåller vidare sådana uppgiftersyn. har ålagtsom personer som

förvandlingsstraff för böter eller på grund utländsk brottmålsdomsom av
skall verkställa fängelsestraff ellerett skyddstillsyn i Sverige.en
Registret innehåller antal uppgifter från domar.ett stort Uppgifter finns
t.ex. om

domen; domsnummer, målnummer och domstol,-
den tilltalade; efternamn, alla förnamn, och med-personnummer-
borgarskap,
brott; brottsbenämning, kod och lagrum,-
brottspáföyd; nomenklatur, brottsreferens, särskild föreskrift och-
uppgift övervakare samtom
särskild rättsverkan; utvisning, m.m.-
Vidare finns antal uppgifterett verkställighetenstort påföljden,om av

datum för verkställighetens början,t.ex. Slutdatum, datum för Villkorlig
frigivning, förflyttningar, ändrad verkställighet och skälen därtill samt
avbrott i verkställigheten. När det gäller beslut i frivårdsärende finns
uppgifter bl.a. övervakningstiden.om

Uppgifter gallras fem år efter det påföljden tillom uten person äratt
fullo verkställd. Registret innehåller alltså endast uppgifter den typav

Någon kvalitativ informationangetts. innehålletsom nyss it.ex. om-
verkställigheten, bedömningar och somatiska eller psykiatriska diagnoser

finns inte. Sådan information finns i den dömdes personakt, vilken inte-
lagras datamedium.

4.2.2 Framtidsutsikter

Regeringen uppdrog år 1983 Statskontoret i samarbete medatt
Kriminalvårdsstyrelsen utreda alternativ till tidigarede beskrivna

Utvecklingen delsystem har bedrivits i olikasystemen. etapper.av
Arbetet bedrivs för närvarande inom för projekt benämnsettramen som
KLAS-projektet nytt klientadministrativt Slutmåletsystem. är att
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kriminalvården,förklientinformationssystemkomplettutveckla ett
SÖK.för KUM ochersättningssysteminklusive ett

Ytterligarei drift.redanhäktenanstalter ochför ärDelsystem
före-förplatsplanering ochförbl.a.delsystem, ett systernett system

avgränsade. Ut-definierade ochdömdaläggande ärpersoner,av
drift efterhand,istegvis delsystemenvecklingen sker tasattgenom

flesta delsystemenanpassning sker. Desamtidig utveckling ochvarvid
iendast lokalaHittillsvarandra.beroende ärnämligen systernär av

drift.
verksgemensammainnebäraskallfärdiga system tarDet attsystemet

KLAS-Eftersomviceochinformation från lokala system versa.emot
bildfullständig exaktochingenfinns i dagutvecklingunderärsystemet

ADB-medium.finnasframtideni kommeruppgiftervilka attsomav
iendastförekommauppgifter skallvissahuruvidainte hellerMan vet

behandlingsjournal ochpersonakterElektroniskalokala system.
utredasfrågor kommerdeverkställighetsjournal attär somaven

vistelsevårdadministrativa uppgifterhuruvida vissaFrågannärmare.
vistelseti-Vårdenhet,kriminalvården,inom ellerVårdenhet typutom av

åtkomliga intecentralt ärellerdatalagraskommero.dyl.der att vara
utvecklapåinga planerdocknärvarande finnsutredd. Förslutligt att

diagnosersjukvârdsuppgifter,avseende etc.centrala systern
SÖK inteberäknasKUM ochförersättningssystemfullständigtEtt

medpågår arbetenärvarandeår 2 000. För attdrift förei ettvara
hari arbeteled dettaSomADB-systemen.deförfattningsreglera ettnya

krirninal-promemorian LagJustitiedepartementet upprättatsinom om
1996: 19.vårdsregister Ds

Socialstyrelsen34.

register-ochstatistik-förtid haftlångunderSocialstyrelsen har ansvar
bedrivs1991/92årsskiftetsjukvård. Sedanochhälso-inomverksamhet

harnärvarandeFörEpidemiologiskt Centrum.verksamhetdenna av
aktiva register. DefyraEpidemiologiskt CentrumvidSocialstyrelsen

födelsere-MedicinskaCancer-Miljöregistret,Cancerregistret,benämns
förevarandeSjukvårdsregistret. Iochmissbildningsregistretgistret med

intresse.Sjukvårdsregistretsammanhang är av
vård förtsharfrånskrivits slutenpatienteravseendeRegister utsom

slutenvårds-tvåfinns1984till årtiden framFör1960-talet.sedan
psykiatriskandravård och detsomatiskregistretregister. Det avserena

vård.
sjukvårds-10581993:förordningenträdde1993novemberDen 1 om

Enligtkraft.statistik iforskning ochförSocialstyrelsenregister hos
framställningforskning ochförSocialstyrelsenfårförordningen av

Sjukvårdsregistret.sjukvårdsregistersärskiltstatistik föra ett
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Sjukvårdsregistret får innehålla uppgifter från tidigare slutenvårds-
register. Vidare får innehålladet uppgifter tillförs registret enligtsom

uppgiftsskyldighetden i förordningen 1993:1057 visssom anges om
uppgiftsskyldighet inom hälso- sjukvården.och Socialstyrelsen har med
stöd den sistnämnda förordningen meddelat föreskrifter vissav om
uppgiftsskyldighet beträffande sluten vård inom hälso- och sjukvården
SOSFS 1994:8.

Sjukvårdsregistret får innehålla uppgifter patienter ellerärom som
varit inskrivnahar i landstingens slutna geriatriska eller psykiatriska- -

vård patienteroch skrivits från sluten vård inom lands-utsom annan
tingens hälso- sjukvård.och Registret får också innehålla uppgifter om
patienter vårdats i landstingets vård, vården tidigareöppnasom om
vanligen meddelades i den slutna vården. Det gäller för landstingsom
gäller kommuner inte ingår i landsting.även ettsom

varje patientFör får i registret finnas uppgifter Vårdenhet,om
folkbokföringsort, dag in-och för och utskrivning,sättpersonnummer,

diagnoser, åtgärder orsaker till skador och förgiftningar. Uppgiftersamt
visar vården varithar planerad eller akut och uppgifter densom om om

avtalstyp reglerar vårdersättningen får också finnas.som
Rapporteringen till Sjukvårdsregistret årsvis.sker Landsting och

inte ingår ikommuner landsting skall den 31 maj varje årsenastsom
uppgifter till Socialstyrelsenlämna patienterde under före-om som

gående år skrivitshar från sluten vård inom landstingets hälso- ochut
sjukvård. Detsamma gäller för patienterde under tid harsom samma
vårdats i landstingets vård, vården tidigare vanligenöppna med-om
delades i den vården.slutna

4.4 Nordiska förhållanden

Registrering uppgifter rättspsykiatriska undersökningar ochav om
liknande förekommer i utsträckning i Norden. I destörst t.ex. ang-
losaxiska länderna förekommer sådan registrering huvud inte.över taget

nordiska ländernaDe därför i flera unika.avseenden I dessa länderär
finns bl.a. statistiska uppgifter brott, hälsoförhållanden ochom
befolkningsstatistik i många fall går tillbaka till 1700-talet. I detsom
följande skall översiktlig redovisning registreringges en av av person-
uppgifter i Finland, Danmark och Norge.

4.4.1 Danmark

Ungefär 500 rättspsykiatriska undersökningar varje år igenomförs
Damnark. Undersökningsverksamheten decentraliserad och centralär
registrering saknas. Undersökningar utförs Justitieministerietsav
Retspsykiatrisk Klinik, vid flera amtsjukhus privatpraktiserandeoch av
läkare.
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sannolikt fullständiga ipsykiatriregistret detdanskaDet är mest
samtliga intagningar för psykiatriskfinns uppgifterHärvärlden. om

Uppgifterna registreratsbörjan 1900-talet arkiverade. harvård sedan av
registret fanns år 1995 ungefärADB-medium sedan år 1969. I

avdelning för psykiatriskMedicinalstyrelsens000330 personer.
forskning,administrerar registret används fördemografi som m.m.

Finland4.4.2

undersökningar året.rättspsykiatriskautförs ungefär 275FinlandI om
universitetsklini-sinnessjukhus, påUndersökningarna utförs vid statliga

hälsovårdenRättsskyddscentralen för harfângvården.och inomker ett
arkiv samtligaförfogar medsamordningsansvar och övercentralt ett

Arkivet interättspsykiatriska utlåtanden sedan 1910-talet. ärfinska
forskningsändamål.ofta fördatoriserat. Det används

påföljderuppgifter ocharkiv finns med brott,Datoriserade om
vård.psykiatrisk

Norge4.4.3

irättspsykiatriska undersökningar Norge.år ungefär 260Varje görs
Kommisjon.Rettsmedisinskeutlåtanden registreras DenSamtliga av

liknari databasfrån utlåtandenatid uppgiftersamlasSedan somenen
forskning.tillgängliga förUppgifternaPsykBase.RMV:s är

samtliga sjukhusin-uppgifter1968 arkiveradesåren 1916Under om-
emellertid efterstängdespsykiatriregister. Deti norskttagningar ett

ingen fått tillstånd forskaharStortinget år 1969. Sedan dessbeslut attav
material.i detta

liknar de svenska.registerpåföljder har NorgeochFör brott som
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personliga integriteten5 Den

Allmänt1

i direktiven skulle register innehållSom konstateras med detett som
föreslår känsliga människors psykiskaRMV uppgifterytterstrymma om

andra personliga förhållanden. sådant registerhälsa och Behovet ettav
forsknings- utvecklingsändamål enligt direktiven,för och skall därför,

på för enskilda människors integritet.kravet skydd I dettavägas mot
kapitel nationell internationell reglering sikteskall och tarsom

för den personliga integritetenskyddet presenteras.
lagstiftningkan emellertid konstateras varken i svenskFörst detatt

doktrin någon definitioneller svensk finns enhetlig begreppetav
personlig integritet. Innebörden har vid upprepadedetta begreppav
tillfällen diskuterats i utrednings- lagstiftningssammanhang.och

personlig integritet ochhar behandlats Data-Begreppet t.ex.av
Integritetsskyddet i informa-offentlighetskommittén i delbetänkandet

Grundlagsfrågor 29, Forsknings-tionssamhället Ds Ju 1987:3 s.
utredningen prövning. Organisation,etiska i betänkandet Forskningsetisk

utbildning Integritetsskyddsut-information och SOU 1989:74 27 ff.,s.
Skydd förredningen i delbetänkandet Statistik och integritet del l -

ff.uppgifter till den statliga statistiken SOU 1993:83 17 ochs.m.m.
Hälsodatakommittén i Hälsodataregister Vårdregisterbetänkandet -

78 ff.. vidare diskuteradesSOU 1995:95 Nämnas kan begreppetatts.
till 93 ff..i förarbetena datalagen prop. 1973:33 42 ff. ochs.

förklaringutredningarna någon entydigDe nämnda konstaterade att
inte dock i sammanhangettill begreppet kunde Det kan varages.

förts. Hälsodata-intressant något de harnämnaatt om resonemang som
många delarkommittén integriteten medmenade hör näraatt samman

till personlig-individens verklighet, såsom enskildes möjlighetdenav
fårmöjlighet vilken bild omvärldenhetsutveckling, bestämma överatt

krav ochmöjligheten leva ostördhonom eller henne och att avav
egentligenpåtryckningar från utomstående. Utredningen konstaterade att
personligaförhållanden denuppgifter enskilds kan beröraalla om en

integriteten och fortsatte SOU 1995:95 79:s.

integritetsskyddet innebär skallofta använd beskrivningEn att manav
ifred. Andra försökden enskildes bli lämnadskydda rätt attatt

integritet fastabeskriva med personligvad rätttar ensom menas
tillförtrolig inom familjen,till ensamhet, till rättensamvaro
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anonymitet distans till individer.och andra Ett densättannat att se
personliga integriteten enskildesbetonar den kontroll kunskapenöver

sig själv. enskildeDen skall kunna spridningenkontrolleraom av
uppgifter själveller ha bestämma vilka uppgifter sigrätt atten om

han/hon vill sig tillsjälv dela med andra. På kansätt ettsom samma
intrångotillbörligt i personliga integritetenden föreliggaanses om en

myndighet samlar uppgifter enskild för visst ändamålettom en
till ändamål.sedan använder dem helt andramen

skall den nationella regleringenNärmast behandlas. Först grund-tas
presentationlagarna Därefter datalagen 1973:289,upp. ges en av

sekretesslagen 1980:100 och arkivlagen 1990:782. Slutligen
internationella konventioner,avhandlas rekommendationer och direktiv

området.på

5.2 Nationell reglering

5.2.1 Regeringsformen

Regeringsformen innehåller skyddet fördet grundläggande den
integriteten. regeringsformenpersonliga I kap. 2§ det1 attanges

skall bl.a. den enskildes privatliv. En särskild be-allmänna värna
den personliga integriteten och ADB finns i 2 kap. 3 §stämmelse om

varje iregeringsformen. Där medborgare skall den utsträck-attanges
i personliga integritetning lag skyddas hansnärmare attmotsom anges

uppgifter registreras hjälp ADB.kränks honom medattgenom om av
i på området finns i avsnittbestämmelser lag datalagen,Närmare se

5.2.3.

Tryckfrihetsförordningen5.2.2

viktigaste beståndsdelenTryckfrihetsförordningen slår fast den kanske
tryckfrihetsförordningenoffentlighetsprincipen. 2 kap. §I 1 sägs attav

handlingar.varje del allmänna Medsvensk medborgare har rätt att ta av
handling förstås, enligt 2 3 § tryckfrihetsförordningen, fram-kap.
ställning i skrift eller bild upptagning kan läsas, avlyssnassamt som

tekniskt hjälpmedel.uppfattas endast med Eneller sättannat
upptagning ADB-upptagning, varmedkan avses en samman-vara en
ställning uppgifter sakligt sammanhang. När det gällerharav som

informationsinnehålletupptagningar alltså självabetraktas som en
handling.

myndighetförvaras ochhandling allmän den hosEn är ansesom en
teknisk upptagning förvarad hoseller upprättad där. Eninkommen anses

tillgänglig myndigheten iupptagningen förmyndighet, bl.a. äromen
kan läsa den, avlyssna den ellersådan form där sättannatatt man

Från register oftast olikakanuppfatta den. görat.ex. ett samman-man
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sakligtbestår uppgifter medochställningar ett samman-avsom var en
många handlingar, itillalltså upphovregister kanSammahang. ge

sammanställningsmöjligheter. Förfinnslika många detprincip attsom
myndighetenförsammanställning skall utgörasådan enansesen

rutinbe-möjligt med endastupptagning skall det docktillgänglig attvara
upptagningsammanställningen. Föråtgärdertonade göra att somen

krävs,förvaradenligt datalagen skallpersonregisteringår i ett anses
rättslig befogenhetmyndigheten harhittillsvad attutöver sagts, attsom

3 § andraform 2 kap.upptagningen till läsbaröverföringgöra aven
tryckfrihetsförordningen.stycket

i förevarandemindre intressanti för siginkommen ochRekvisitet är
upptagning hatekniskdockDet kansammanhang. nämnas att ansesen

tillgängliggjort dennågon harmyndighettillkommit när annanen
uppfattasellerläsas, avlyssnassådan form den kanmyndigheten iför att

tryckfrihetsförordningen. När6 §2 kap.något sätt enannat
tryckfrihetsför-i 7 §2 kap.upprättad reglerasskallhandling anses

upptagningar.tekniskaföljande förbl.a.Regleringen innebärordningen.
fortlöpande och därförsingår i registervilkaADB-upptagningar som-

registretupprättadein ändras närkontinuerligt förs ochuppgifter anses-
handläggningenförregister harOm upprättatsi bruk. ettett avtas

ingår iADB-upptagningmyndighet, blirärende hossärskilt somenen
slutbehandlats.ärendet harhandling förstallmännormalt närregistret en

visst ärendesvidhjälpmedelenbartregister upprättasEtt ettettsomsom
osjälvständigt led i ärendetsberedningföredragning eller utgör ett

register blirsådantingår iupptagninghandläggning. En ett ensom
arkivering.förhandhandling först detallmän tas omom

Ävensynvinklar.utifrån mångaintresseOffentlighetsprincipen är av
integritetsskyd-principenoffentlighet stärkersyftet är garanteraattom

kontroll. Dettill insyn och ärmöjligheteroffentlighetGenomdet. ges
ofullständigablir elleruppgifterminska risken förockså sätt attattett

felaktiga.
offentlighetsprincipen. Ochinskränkningar i ävenemellertidfinnsDet

2 §2 kap.integritetssynpunkter. Iväsentlig deltillde bestäms av
hand-del allmännatryckfrihetsförordningen rätten att taatt avanges

förtill skyddetpåkallat med hänsyndetbl.a.får begränsas ärlingar om
begränsningarSådanaförhållanden.ekonomiskapersonliga ellerenskilds

offentlig-iinskränkningarbestämmelseri lag. Närmareskall omanges
avsnittiMera häromi sekretesslagen.framför alltfinnshetsprincipen

5.2.4.
myndighetenhandling, skallallmänönskar delOm ta enavpersonen

§122 kap.läsasden kani sådan formställettillgängligden attgöra
påtillgängligADB-upptagning kan görasEntryckfrihetsförordningen.

skyldiginteMyndighetenutskrift. är attellerbildskärm genom enen
hinderbetydandehandling,sådan allmäntillhandahållastället omen
delkanolägenhetbeaktansvärd tasökanden avellermöter utanom

myndighet.närbelägenupptagningen hos en
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Den begär det har också fastställdrätt avgift fåsom att mot en
avskrift eller kopia den allmänna handlingen. ADB-upptagningaren av

myndighetenär inte skyldig lämna i formatt änut annan genom en
utskrift 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen.

5.2.3 Datalagen

I datalagen 1973:289 finns bestämmelser personregister. Medom
personregister register, förteckning eller andra anteckningaravses som
förs med hjälp ADB och innehåller personuppgift kanav som som
hänföras till den med uppgiften. Inledningsvis kan sägassom avses att
datalagen framför allt skall skyddutgöra för den enskildeett mot
otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Lagen iär stort
uppbyggd så den ställer tillståndskrav föratt personregister ochettupp

den registeransvarige vissa skyldigheter. Den innehåller ocksåger
bestämmelser straff och skadestånd.om

Endast den har anmält sig hos Datainspektionen fåttoch licenssom
denna myndighet får, enligt 2 § datalagen, inrätta och föraav personre-

gister. Utöver licens behövs, enligt andra stycket i paragraf,samma
tillstånd Datainspektionen för vissa personregister skall få inrättasattav

föras.och Det gäller bl.a. registret skall innehålla uppgifterom attom
någon misstänks för brott eller har dömts för brott eller avtjänat straff.
Detsamma gäller för det fall uppgifter skall ingå någon har varitattom
föremål för tvångsingripande, enligt LRV.t.ex.

Å andra sidan finns det vissa undantag från kravet tillstånd för
personregister. Datainspektionens tillstånd behövs inte för register vars
inrättande beslutas riksdagen eller regeringen, s.k. statsmaktsregister.av
Detsamma gäller för personregister tagits för förvaringemotsom av en
arkivmyndighet. Vissa andra undantag från det uppställda tillståndskravet
finns också, vad gäller register inom hälso- och sjukvården,t.ex. som
behövs för vårdens bedrivande.

Tillstånd föra register innehåller uppgifter vilkaatt t.ex.som om
straffrättsliga ingripanden har varit föremål för ieller vilkenen person
utsträckning han har varit föremål för tvångsvård får enligt huvudregeln
meddelas endast myndighet enligt lag eller författning harsom attannan
föra förteckning sådana uppgifter.över Undantag kan dock göras om
synnerliga skäl föreligger §4 datalagen.

När tillstånd lämnas till inrätta och föra personregister skallatt ett
Datainspektionen meddela föreskrift ändamålet med registret.om
Datainspektionen får också meddela vissa andra föreskrifter, t.ex. om
vilka personuppgifter får ingå i registret, underrättelse till berördasom

utlämnande och användning personuppgift, bevaran-personer, annan av
de och gallring personuppgifter kontroll och säkerhet. Sådanasamtav
föreskrifter skall Datainspektionen också imeddela fråga s.k.om
statsmaktsregister. Detta gäller dock endast registret innehållaskallom
sådana uppgifter tillstånd hade krävts det inte hade varitatt ettom



SOU 1996:72 Den personliga integriteten 57

statsmaktsregister och föreskrift i inte harämnet meddelats riksdagenav
eller regeringen.

En viktig del datalagens bestämmelser gäller, tidigareannan av som
den registeransvarigesnämnts, skyldigheter. Registeransvarig den förär

verksamhet personregistret förs, han förfogar registret.övervars om
I 7 § datalagen personregister inrättasskall och föras såattanges att

inte otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet uppkommer.
Därvid skall särskilt iakttas bl.a. registret förs för bestämtatt ett
ändamål, inte andra uppgifter registreras sådana ståratt än isom
överensstämmelse med ändamålet och uppgifterna skyddasatt mot
oavsiktlig eller otillåten förstörelse eller otillåten ändring ellermot
spridning. Den registeransvarige skall föra förteckning aktuellaöveren
personregister han för 7 § datalagen. Särskildasom ansvarar a
bestämmelser finns vilka uppgifter förteckningen skall innehålla.om

registeransvarigeDen åläggs i 8 § datalagen utredningsskyldighet,en
det förekommer anledning till misstanke personuppgift iom att etten

personregister oriktigär eller missvisande. Under vissa omständigheter
den registeransvarige ocksåär skyldig komplettera ofullständigaatt

uppgifter. 10I § nämnda lag den registeransvarige skyldighet attges en
underrätta enskild, denne begärnär det, innehållet ien om en person-
uppgift ingår i registret och innefattar upplysning honom ellersom om

sådan uppgift inte förekommer i registret. Underrättelse behöverattom
bara lämnas gäng året. Detta skall dock ske kostnad för denen utanom
enskilde. Vissa undantag från underrättelseskyldigheten finns, bl.a. om
myndighet med stöd författning har beslutat uppgiften inte fårattav
lämnas till registrerade.denut

Enligt 13 § datalagen får registeransvarig eller har tagitannan som
befattning med personregister eller uppgifter insamlats för ingåattsom
i sådant register inte obehörigen röja vad han till följd därav fåttett veta

enskilds personliga förhållanden. I det allmännas verksamhetom en
gäller dock, i stället för denna bestämmelse, ireglerna sekretesslagen
1980:100. sistnämnda lag behandlas i avsnitt.nästa

I andra stycket i 13 § datalagen finns också bestämmelseren som
den uppgifter lämnas till.som Om personuppgift, i enlighetutavser en

med föreskrift har meddelats Datainspektionen, har lämnatsen som av
villkor inskränker den enskildeut vid-rättmottagarenssom att

arebefordra uppgiften, får eller den i hans verksamhetmottagaren som
har tagit befattning med uppgiften inte obehörigen röja vad han
därigenom fått enskilds personliga förhållanden.veta om en

vidRedan datalagens tillkomst förutsågs lagen skulle överatt ses
inom framtid. Under årens lopp har justeringar gjorts.smärreen snar
Det kom emellertid dröja till år 1993 innan förslag till heltatt ett en ny
datalag lades fram. Datalagsutredningen presenterade i sitt slutbe-
tänkande En datalag l993:lO sådant förslag. Följande kanettny

innebördennämnas utredningens förslag. Personregisterbegreppetom av
skall slopas. Den föreslagna datalagen skall tillämplig på be-vara
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behandling förstås enligt huvudregelnpersonuppgifter. Medhandling av
automatiskpersonuppgifteråtgärd vidtas medvarje genomsom

avskaffaslicens tillstånd skall ochdatabehandling. Systemet med och
Härigenomanrnälningsskyldighet. skallmedersättas ett systemav

intensifiering Datainspek-förfrigöras, vilka skall användas avresurser
Ändamålet personuppgif-behandlingmedtionens tillsynsverksamhet. av

nuvarande datalagenprecision vad denmedskall änstörreter anges
itillåten endast underpersonuppgifter skallBehandlingkräver. varaav

förutsättningar.angivnalagen
genomförts medändringar angelägen karaktär harmindre antalEtt av

grundlagspropositio-Datalagsutredningens förslag. Ifrånutgångspunkt
dataskyddsområdet, prop.Normgivningsfrågor m.m.nen

datalag börregeringen införandet1993/94:ll6 uttalade att av en ny
medlemsländerställningstagande EU:sslutgiltigtanstå till dess ett av

juli 1995avsnitt 5.3.5. IEG-direktivet,föreligger till det s.k. antogsse
tillsättandedärefter beslutatEG-direktivet. Regeringen har av enom

skall analyserakommitté, bl.a.parlamentariskt sammansatt som
dir.lagstiftninginförlivas svenskdirektivet medskallvilket sätt

1995:91.

Sekretesslagen5.2.4

tystnadsplikt i detinnehåller bestämmelser1001980:Sekretesslagen om
handlingar.allmännalämnaoch förbudverksamhetallmännas utattom

offentlighetsprincipinskränkningar i denalltsåinnebär bl.a.Lagen som
verksamhetallmännastryckfrihetsförordningen. Med detislås fast avses

vissamyndigheterkommunalaochlandstingskommunalastatliga, samt
enskilda enligt huvud-och,sekretessen gällerandra gentemotorgan.

olikamellandessutommyndigheter. gällerDenandraregeln, mot
betraktademyndighet,inom ärverksamhetsgrenar när att somsamma

tilli förhållande varandra.självständiga
uppbyggdaförenklatnågotSekretessbestämmelserna kan sägas vara

Sekretessensräckvidd och styrka.föremål,sekretessensså deatt anger
före-skaderekvisit. Två formerpreciseras i huvudsakstyrka genom

skade-skaderekvisit. omvändaDetrespektiverakt omväntkommer -
uppgiftenstår klartdet integäller,innebär sekretessrekvisitet attatt om

skydda. Sekretessskallintressen sekretessenför deröjas skadakan utan
raktfall gällerhuvudregel. I andrafalli dessakan sägas utgöra ett

röjandedet kandå endastskaderekvisit. Sekretess gäller attantas avom
fallskydda. I dessaskallintresse denskada för detmedföruppgifterna

alltså offentlighet.huvudregelnär
ochpersonligaenskildestill denmed hänsynsekretessRegler om

Enligt 7 kap.sekretesslagen.i7 9 kap.förhållanden finnsekonomiska -
sjukvår-ochinom hälso-sekretessgälleri nämnda lagstycket§ förstal

personliga för-hälsotillstånd andraochenskildesuppgift denförden om
denröjasuppgiften kanstår klartdet intehållanden, utan attattom
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enskilde någoneller honom närstående lider Sekretessen gällermen.
alltså med skaderekvisit. Detsamma gäller medicinskomväntett annan

rättspsykiatriskverksamhet, bl.a. undersökning.
ocksål sammanhanget bör landstingskommunalnämnas elleratt en

kommunal myndighet bedriver verksamhet i 7 kap. 1 §som som avses
första stycket sekretesslagen, enligt paragrafens femte stycke, får lämna
uppgift till sådan myndighet för forskning eller framställningen annan

statistik eller för administration verksamhetsområdet, intedetav om
enskilde någonkan den eller honom närstående liderantas att men om

uppgiften röjs. Här gäller således skaderekvisit,rakt dvs. offentlighetett
tillhuvudregel. Bakgrunden denna regel hanteringenär är att av

uppgifter patienter inom hälso- sjukvården i ioch dag stor ut-om
sträckning sker utnyttjande ADB-teknik. Uppgifternamed ilagrasav

patiendatabaser informationssystem.s.k. eller andra Registren används
i vården vårdadministrationen,och också för forskning. Utläm-men

uppgifternande sker ofta s.k. massuttag.av genom
Sekretessen enligt 7 kap. § sekretesslagen inte i1 gäller beslut ärende

lagstiftningenenligt psykiatrisk tvångsvård rättspsykiatriskellerom
vård, angår frihetsberövande åtgärdbeslutet 7 kap. 2 § sekretessla-om

Härmed beslut intagning utskrivning, tillståndgen. ocht.ex.avses om
vistas utanför vårdinrättningens område återkallande sådantochatt av

tillstånd. skäl för beslut frånDet undanta dessa sekretes-attsom anges
fordrar insyn finns irättssäkerheten dessa beslut prop.är att attsen

1991/92:59 30. Undantagsregeln uppgifterna igäller endast beslutets.
inte uppgifter sig på.och de beslutet grundarsom

Enligt kap. 3 § gäller sekretessen enligt § i vissa7 sekretesslagen 1
också i förhållande till vård- behandlingsbehövande självfall den eller

uppgift hälsotillstånd. Förutsättningen detdet gäller hans ärnär attom
till ändamålet vården behandlingen synnerligmed hänsyn med eller är av

vikt uppgiften inte tilllämnas honom.att
kriminalvården gäller enligt 21 § sekretessla-Inom sekretess, 7 kap.

uppgift enskilds personliga förhållanden enligt raktför ettgen, om
skaderekvisit. Vissa enligtbeslut dock undantagna, bl.a. beslutär
lagstiftningen kriminalvård i anstalt.om

enligt 22§ sekretesslagen, sekretess iHos domstol gäller, 7 kap.
brottmål i mål i fråga vilketeller ärende, bestämmelsernasamt annat om

uppgift enskildsförundersökning i brottmål tillämpliga, förär omom
vidhälsotillstånd personliga förhållanden framkommereller andra som

sådanpersonutredning, rättspsykiatrisk undersökning ellersärskild annan
särskild anledningutredning. Sekretessen gäller det kan antas attom av

närstående lideruppgiften någoneller honomden rör men omsom
Även tillämpligabli hosuppgiften röjs. andra sekretessbestämmelser kan

finns i 12 kap.viktig föreskrift här bördomstolarna. En nämnassom
överföring till§ sekretess domstolarna.1 avom

särskild bestämmelse§ finns7 kap. 16 sekretesslagenI omen
personregister i datala-personuppgift i sådanasekretess för som avses
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Sekretess gäller det kan utlämnande skulle medföraantas attgen. om att
uppgiften föranvänds automatisk databehandling i strid med datalagen
jämför 11 § datalagen. Enligt paragrafen gäller vidare sekretess, om
det kan utlämnande skulle medföra uppgiften används förantas att att
automatisk databehandling i utlandet och detta medför otillbörligtatt
intrång i personlig integritet. Undantag gäller för falldet användande
skall ske endast i har anslutit sig till Europarådets kon-staten som
vention skydd för enskilda vid automatisk databehandlingom av
personuppgifter.

särskildEn bestämmelse överföring sekretess avseendeom av
forskningsverksamhet finns i 13 kap. 3 § sekretesslagen. Där attanges

myndighet i sin forskningsverksamhet från myndighetom en annan
erhåller uppgift sekretessbelagd där, sekretessen gäller ocksåär hossom

myndigheten.den mottagande Regeln innebär den sekretessatt som
vidgäller den överlämnande myndigheten överförs till den mottagande

myndigheten, uppgifterna inte där redan omfattasom av en annan
sekretessbestämmelse till skydd för intresse se 13 kap. 6 §ävensamma
sekretesslagen.

särskilt intresseAv det gäller forskning ocksånär 14 kap. 8 ochär
9 Enligtsekretesslagen. den förstnämnda bestämmelsen kan
regeringen i vissa situationer förordna frånundantag sekretess.om
Härför föreliggerkrävs det synnerliga skäl. I förarbetena tillatt
sekretesslagen diskuterades särskilt enligtutlämnande dispensregeln för
angelägna forskningsändamål. möjlighetDenna i sistakunnaangavs

sådana ändamål.hand användas för I sammanhanget konstaterades att en
enskild åläggasforskare kan tystnadsplikt enligt 14 kap. 9 § sekretessla-

paragrafenI den behandlas förbehåll för enskild lämna uppgiftattgen.
vidare utnyttjaeller den. En myndighet kan ställa sådantatt ettupp
förbehåll, innan uppgiften lämnas till enskild. Förutsättningen ärut en

risk för skada eller liknande hinder enligt sekretess-utgöratt en som en
bestämmelse för lämna uppgift härigenom kan undanröjas. Omatt ut en
uppgiften lämnas till myndighet, kan något förbehåll intedäremoten
ställas upp.

Arkivlagen5.2.5

juli 1991 arkivlagenDen 1 trädde 1990:782 ikraft. innehållerDen be-
myndigheternasstämmelser och vissa andra arkiv samtom organs om

arkivmyndigheterna. Enligt 3 § arkivlagen bildas myndighets arkiven
handlingarnade allmänna från myndighetens verksamhet sådanaochav

handlingar vissa minnesanteckningar, utkast och koncept som avses- -
i tryckfrihetsförordningen2 kap. 9 § och myndigheten beslutar skallsom

arkivering.hand förtas om
handlingar får enligt 10 § arkivlagen Vid gallringenAllmänna gallras.

enligt alltid arkivenskall dock, nämnda lagrum, beaktas delutgöratt en
och arkivmaterial återstårkulturarvet det skall kunnaattav som
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tillgodose de ändamål i 3§ arkivlagen. återståendeDetsom anges
materialet enligtskall, sistnämnda lagrum, tillgodose delrätten att ta av
allmänna handlingar, behovet information för rättskipningen ochav
förvaltningen forskningens behov.samt

finnsOm det avvikande bestämmelser gallring vissa allmännaom av
handlingar i lag eller förordning, gäller dessa bestämmelser.annan
Bestämmelserna i 12 § datalagen emellertid inte arkivlagensövertar
bestämmelser. Enligt denna paragraf skall personuppgifter intesom
längre behövs tillmed hänsyn registerändamålet utgå personregistret,ur

intede skall bevaras på grund bestämmelser i författning ellerom av
myndighets beslut meddelats författningmed stöd vidaresesom av

avsnitthärom 7.9.1. Bestämmelser uppgifter skall gallras registeratt ur
finns i olika författningar integritetskänsliga register. Iom samman-
hanget bör erinras Datainspektionen i vissa fall skall meddelaattom
föreskrifter bl.a. bevarande gallringoch för personregister, avsnittom se
5.2.3. Sådana föreskrifter gäller arkivlagenframför jämför prop.
1989/90:72 48 f..s.

Internationella5.3 dokument

5.3. Inledande anmärkningar1

finns relativtDet omfattande internationell reglering avseendeen
användning personuppgifter automatisk databehandling. Dennaav genom
reglering också vidhar flertal tillfällen redovisats i statligaett ut-
redningar i propositioner.och Som exempel kan Datalags-nämnas att
utredningen i sitt slutbetänkande ingåendeEn datalag SOU 1993: 10ny
behandlade dessa internationella dokument och dessutom fogade dem

bilagor till betänkandet. I huvudsak kommer regleringen därför isom
detta betänkande behandlas relativt kortfattat sådanaoch endast be-att
stämmelser särskilt intresse i förevarandeärtas upp som av samman-
hang. Den önskar olikadel de dokumenten hänvisas tillta t.ex.som av
Datalagsutredningens slutbetänkande med undantag. Europaparlamen-ett

och rådets direktiv 95/46/EG skyddet för enskilda medtets om personer
avseende på behandlingen personuppgifter och det fria flödetav om av
sådana uppgifter EG-direktivet fick sin slutliga utformning först under
år EG-direktivet1995. finns därför fogat bilaga till förevarandesom en
betänkande.

Europarådets konvention5

Europarådets ministerkommitté år 1980 konventionen skyddantog om
SÖenskilda vidför automatisk databehandling personuppgifterav

1982:50, den s.k. dataskyddskonventionen. i kraft år 1985.Den trädde
Sverige, konventionen.Ett antal länder, bl.a. har anslutit sig till
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Syftet med konventionen enligt artikelär, säkerställa respektenatt
för grundläggande fri- och rättigheter. Särskilt gäller detta skyddet för
den personliga integriteten i samband automatiskmed databehandling av
personuppgifter. Konventionens tillämpningsområde enligt huvud-är
regeln automatiserade personregister och automatisk databehandling av
personuppgifter i allmän eller enskild verksamhet artikel 3. Med
personuppgifter informationall kan hänföras till bestämdavses som en
eller bestämbar artikel 2 a.. Automatisk databehandlingperson
definieras lagring uppgifter, utförande logisk aritmetiskellersom av av
behandling avseende dessa uppgifter ändring, utplåning, återvinningsamt

spridningeller uppgifterna.av
Artiklarna 4 innehåller11 grundläggande principer för dataskydd.-

innebärDe bl.a. följande. Personuppgifter undergår automatisksom
databehandling skall lagras för särskilda och lagliga ändamål intesamt
användas oförenligt med dessa ändamål. S.k. känsligasätt ärett som
personuppgifter härmed uppgifter avslöjar politiskat.ex.avses som-
åsikter, sexuallivhälsa eller får inte undergå automatisk databehandling-

den nationella lagstiftningen ändamålsenligt skydd.utan att ettger

3 3 Europarådets5 rekommendation
. .

Europarådets rekommendation skydd för personuppgifterom som
för forskninganvänds eller för statistik Recommendation No. R 83 10

Protectionthe of Personal ScientificData Used for Research andon
Statistics år 1983. Sverige godtagithar rekommendationenantogs utan
några reservationer.

inledningenI till rekommendationen uttalas medvetenäratt man om
förbehovet skydd den personliga integriteten tillmed hänsyn denav

ökade användningen databehandling forsknings- statistikom-ochav
rådet användning personuppgifter ofta nödvändig förärsamt att attav
framsteg skall kunna inom forskningen. Där ocksåuttalasgöras att en

rådabalans bör mellan dessa intressen.
Rekommendationen användning personuppgifter föravser av

forskning och statistik, inom såväl den allmänna privatadensom
tillämplig vid bådesektorn. Den automatisk behandlingoch manuellär

sådana uppgifter.av
Varje lämnar uppgifter sig själv informerasskallperson som om om

projektets måloch den organisa-ellernatur samt namnetom person
tion undersökningen utförs för. Om den personuppgiftersom person som
inhämtas från inte skyldig lämna uppgifterna, skall han informerasär att

fritthan kan välja mellan medverka låta bli. skalleller Hanatt att attom
ha helst sin motivering.avbryta medverkan Irätt näratt utansom

till rekommendationen informeratkommentaren samtycke krävsattanges
den aktuella själv informationenendast lämnar vidnär personen en

intervju, utfrågning p. 24. En skyldighet medverka enligtkan,etc. att
25 i följakommentaren, lagstiftningen Omeller avtal.ettp. av
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syfte inte kan avslöjas iundersökningensinformation beroende
uppgifter. enskilde skallefter insamlingen Denförväg, skall detta ske av

hanvill fortsätta medverka och,därvid välja hanha rätt attatt omom
registret.få uppgifternavill det, kunna struknainte ur

forskning får inte förPersonuppgifter in för användashar samlatssom
forskningsprojektför visständamål. insamlingen har skettOmandra ett

iinte användasfår uppgifterna hellerstöd samtycke,och med av
vilket har ellerforskningsprojektmedsamband ettnaturannatett en

Vissafrån ursprungliga.väsentligt skiljer sig detpåsyfte sättettsom
detundantaget gällerfinns från denna regel. Det närdockundantag ena

tidsåtgånggrund ellerohanterligt inhämta samtyckeskulle att avvara
användandet skerandraberörs. Detantal attstortatt ett avserpersoner

lagstiftning.i inhemsksäkerhetsbestämmelseri överensstämmelse med
forskningförprivata skall haBåde ochallmänna rätt att egenorgan
ändamål.administrativapersonuppgifter innehar fördeanvända som

forskningsändamål,förfår sådanaPersonuppgifter lämnas utav organ
i enlighetdet skerenskildes samtycke ellermed dendet sker omom

skyddsbestämmelser.i inhemsk lag uppställdamed andra
forskning inteanvänds förfår personuppgifterEnligt huvudregeln som
tillåten depublicering dockidentifierbar form. Sådanpubliceras i är om
enligheti medsitt och den skersamtyckehar lämnatberörda personerna

i inhemsk lagstiftning.skyddsbestämmelserandra

riktlinjerOECD:s5.3.4

ekonomisktOrganisationen förinom förharEn expertgrupp ramen
vissa riktlinjer avseendeutveckling OECD utarbetatochsamarbete

persondataintegriteten flödetpersonliga och överför denskyddet av
TransborderProtection of Privacy andGuidelines thegränserna on

rådår 1980 OECD:sRiktlinjernaof Personal Data.Flows antogs av
beaktarekommendation till medlemsländernatillsammans med attomen

Sverige,däriblandSamtliga länder,nationell lagstiftning.riktlinjerna i
rekommendationen.godtagithar

intresse,häri sammanhang sägasRiktlinjerna kan, de är avsom
rekommendationEuroparådetsikrav reglernaställa lägreöverlag änupp

skallinformationExempelvis endastEG-direktivet.ioch att gesanges
fåtal bestämmelserskäligt. Baradetinhämtassamtycke när äroch ett

därför uppmärksammas.skall
principergrundläggandeåttaavdelning behandlassärskildI en

deintegriteten. Där bl.a.personligaförangående skyddet den attanges
preciseradeskallpersonuppgifter harinsamlingändamål varaavsom en

användningen skallefterföljandeinsamlingen. Denvid varasenast
ändamålsådanaändamål eller äruppfylla dessabegränsad till att som

varjepreciseras vidursprungsändamålen ochförenliga med som
påtillgängliga ellerröjas,får intePersonuppgifterförändring. göras
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användassätt för andra ändamålannat de preciserade,än det inteom
sker med den registrerades samtycke eller med stöd lagstiftning.av

5.3.5 EG-direktivet

EG-direktivet innehåller 34 artiklar. Det har antagits under beaktande av
bl.a. 72 punkter redovisas före artiklarna. Medlemsstaternasom är
skyldiga inom år från det direktivetatt införatre den natio-att antogs
nella författningsreglering nödvändig förär detta skall kunnaattsom
följas. Regleringen relativt utförligär ingripande.och Innan de be-
stämmelser redovisas särskilt intresseär för förevarandesom av
utredning skall därför något direktivetssägas syften, tillämpnings-om
området o.dyl. Det kan tilläggas bestämmelserna i direktivetatt är
utformade åligganden för medlemsstaterna utforma nationellasom att
regler i överensstämmelse med direktivets föreskrifter. Här presenteras
bestämmelsernas materiella innehåll.

Direktivets syften redovisas i artikel Det syftet är skyddaattena
fysiska grundläggande fri- och rättigheter, särskilt tillrättenpersoners
privatliv, i samband med behandling personuppgifter. Det andra ärav

skapa förutsättningar för fritt flödeatt personuppgifter mellanett av
medlemsstaterna.

Personuppgifter vid definition. Härmed varje upplysningges en avses
identifierad eller identifierbar fysisk Identifierbarsom avser en person.

är identifieraskan direkt eller indirekt, framför allten person som
hänvisning till identifikationsnummer eller till eller fleraettgenom en

faktorer specifika förär hans fysiska, fysiologiska, psykiska,som
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. direktivetI inteanvänds

i den svenska datalagen i första hand registerbegrepp. I ställetsom ett
talas det behandling personuppgifter. Härmed varje åtgärdom av avses

serieeller åtgärder vidtas beträffande personuppgifter, sigav som vare
det sker på automatisk eller inte, insamling,väg registrering,t.ex.
organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtan-
de, användning, utlämnande översändande, spridning ellergenom annat
tillhandahållande uppgifter, sammanställning eller samkörning,av
blockering, utplåning eller förstöring artikel 2 b.

Direktivet till skillnad från datalagen, viss manuellävenavser,
behandling personuppgifter. Enligt artikel 3 direktivetgäller förav
sådan behandling personuppgifter helt eller delvis företas påav som
automatisk Det gäller vidareväg. för behandlingannan av person-
uppgifter automatisk, ingårän dessa i eller kommer ingå iattom ett
register. Då idet direktivet talas register register.manuellaom avses

I artikel 6 principer för hur behandling personuppgifter skallges av
ske. Bl.a. föreskrivs personuppgifter skall samlas för särskilda,att
uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Senare behandling får inte
ske oförenligtsätt är med dessa ändamål. Om den be-ett som senare
handlingen sker för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål -
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det ursprungliga ändamålettrots att ställer sig saken dockett annatvar -
annorlunda. Sådan behandling skall inte oförenlig med detsenare anses
ursprungliga ändamålet, lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits. Iom p.
29 tilläggs garantierna särskilt skall hindraatt uppgifterna användsatt
för vidta åtgärder eller fatta beslutatt avseende viss Artikelen person.
6 innebär också personuppgifter skall adekvataatt och relevantavara

inteoch omfatta vadän nödvändigtär med hänsyn tillmer som
ändamålet.

Artikel 6 behandlar vidare bevarande personuppgifter. De skallav
förvaras på förhindrarsätt identifieringett den registreradesom av
under längre tid vadän nödvändigtär för ändamålet. Omen som
personuppgifter skall lagras under längre perioder för historiska,
statistiska eller vetenskapliga ändamål, skall medlemsstaterna vidta
lämpliga skyddsåtgärder. När det gäller utlämnande handlingar kanav

72.nämnas Där direktivet möjligtdetgör föratt medlemslän-p. anges
derna vid genomförandet bestämmelsernaatt hänsyn till principentaav

allmänhetens till tillgång tillrätt allmänna handlingar.om
Behandling personuppgifter enligt artikelär 7 tillåten endast underav

antal särskilt angivna förutsättningar.ett En möjlighet denär att
registrerade otvetydigt har lämnat sitt samtycke. Vidare falldelanges en

behandlingennär nödvändigär för fullgöra avtal eller rättsligatt ett en
förpliktelse eller för skydda intressenatt är grundläggandesom av
betydelse för den registrerade. Behandling kan slutligen under vissa
andra förutsättningar tillåten i allmän respektive privat verksamhet.vara
Såvitt gäller allmän verksamhet behandlingär tillåten, denna ärom
nödvändig för utföra arbetsuppgift allmänt intresseatt elleren av om
den led i myndighetsutövningär utförsett den registeransvarigesom av
eller tredje till vilken uppgifterna har lämnatsman ut.

Möjligheterna till behandling s.k. känsliga personuppgifter,av t.ex.
uppgifter politiska åsikter,rör hälsa eller sexualliv, är ännusom snävare
artikel 8. Här skall uppmärksammas två situationer behandlingnär av
sådana uppgifter tillåten. Samtyckeär detär även gäller känsliganär
personuppgifter omständighet behandling tillåten.gör Dettaen som
gäller emellertid inte den nationella lagstiftningen förbudetom attanger

behandling känsliga personuppgifter intemot kan upphävasav genom
den registrerades samtycke. Medlemsstaterna har vidare enligt artikel 8
möjlighet i lagstiftningen eller beslut tillsynsmyndighetenatt genom av
besluta undantag från förbudet behandling känsligaom mot av person-
uppgifter. Det förutsätter undantaget hänsyn tillgörs viktigtatt ettav
allmänt intresse och lämpliga skyddsåtgärder vidtas. I sammanhangetatt
bör 34 uppmärksammas. Där viktiga allmänna intressen kanattanges
nödvändiggöra undantag från förbudet behandling känsligaom av
personuppgifter vissa områden. Som exempel bl.a. vetenskapliganges
forskning och offentlig statistik.

Bestämmelser information till den registrerade finns i artiklarnaom
10 och ll. Den artikeln inteinformation uppgifternanärsenare avser
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registeran-registrerade. Artikeln innebär denfrånsamlats denhar att
vissskallföreträdare enligt huvudregeln lämnasvarige eller hans

vid registreringenskall skeinformation till den registrerade. Detta av
förutses,till tredje kanuppgifterna eller, utlämnande närsenastmanom

uppgifterna lämnas ut.
registeransvariges och dennesutvisaInformationen skall den

behandlingen.ändamålet medidentitetföreträdareseventuella samt
nödvändig förinformation denYtterligare skall lämnas är attom
Sådan informationbehandling.registrerade korrekttillförsäkra den en

kan t.ex.avse
behandlingen gäller,kategorier uppgifterde somav-

uppgifternakategoriereller de samtmottarmottagarna som-
erhålla rättelsefå tillgång till ochrättigheterförekomsten attatt avav-

registrerade.uppgifter dende rörsom
tvåi fall. Dettainformation kanfrån huvudregeln görasUndantag om

innebäravisar sig omöjligt eller skulledels detkan göras när en
information, delsansträngning lämnaoproportionerligt attstor om

författning.föreskrivs i Iuttryckligenutlämnanderegistrering eller
lämpliga skyddsåtgärder.föreskrivafall skall medlemsstaternasådana
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6 Allmänna utgångspunkter

6.1 Behovet forskning utvecklingsarbeteochav

personuppgiftersamt av

Forskning och utvecklingsarbete betydelse inom mångaär storav
områden i samhället. Det framgår inte minst den särställningav som
framför allt forskning ofta skyddet för den personliga integrite-närges

Ävenförfattningsregleras. det också finns andra skäl för dettaten om -
försöka säkerställa personuppgifter sådanabehandlas fört.ex. att att som

ändamål används från integritetssynpunkt försvarligt sättett -
framhålls intressetofta för och behovet forskning.av

Uppdraget i förevarande sammanhang enligt direktiven siktetar en
särskild form forsknings- utvecklingsarbete,och nämligen sådantav
arbete det rättspsykiatriska omrâdet. Uppdraget är övervägaatt
behovet personregister för forsknings- utvecklingsändamåloch inomav
rättspsykiatrin och bedöma det aktuella behovet, främst medatt om
hänsyn till kravet skydd för personliga integriteten,den kan
tillgodoses register eller på något sätt.ett annatgenom

RMV:s hemställan till regeringen, avsnitt 1.1, begränsadärse mer
uppdraget enligt direktiven. Verket få registreraän har begärt att

uppgifter från rättspsykiatriska utlåtanden, § 7-intyg och domar i mål
där sådana utlåtanden eller intyg finns. Vidare innebär RMV:s hem-
ställan vissa uppgifter genomgåttavseende haratt personer som
rättspsykiatrisk undersökning få Kriminalvårdsstyrelsenskall hämtas från
och Socialstyrelsen. Begränsningarna naturliga eftersom RMV:sär
ansvarsområde det gäller rättspsykiatrin i principnär omfattar endast
undersökningsverksamheten.

De enligt direktiven tidigare endastär, nämnts,yttre attramarna som
uppgifterna skall behövas för forsknings- och utvecklingsarbete inom
rättspsykiatrin. Häri får inbegripas såväl rättspsykiatrisk vård som
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, varmed verksam-även avses

7-intyg,heten med § enligt vad har utvecklats i avsnitt 2.1.närmaresom
Direktiven alltså vidare RMV:s hemställan. Men de innehållerär än
också Exempelvis inte psykiatriskomfattar deyttre ramar. annan
tvångsvård rättspsykiatrisk vård.än

Om till vilka innebärkan beröras, det sagda attman ser personer som
RMV:s hemställan omfattar rättspsykiatriskden har genomgåttsom
undersökning och den har varit föremål 7-undersökning.för §som en
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Och detta gäller påföljd rättspsykiatrisk vårdäven haränom en annan
dömts eller frikännande dom har Direktivenmeddelats. omfattarut om
emellertid också den domstol har tillöverlämnats rättspsykiatrisksom av
vård efter utlåtande från chefsöverläkare och den blivitharett en som
föremål för rättspsykiatrisk vård anhållen,han häktadnär är eller
intagen enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller hannär ären
intagen i eller förpassas tillskall kriminalvårdsanstalt.en

emellertidDärmed inte uppgifter alla dessaär sagt att om personer
ingå iskall register. Inte heller det säkert allaärett att typer av

uppgifter RMV:s hemställan omfattar nödvändiga. Enärt.ex.som
utgångspunkt,rimlig till sigmed hänsyn det integritetskänsli-röratt om

uppgifter, endast de uppgifter bedöms verkligtär att ettga som vara av
intresse forskningför eller utvecklingsarbete ingå i register.bör ett

direktivenI uppmärksammas behovet forsknings- och utvecklings-av
arbete det rättspsykiatriska området. Där detta behövs förattanges

få ökade vårdkunskaper bl.a. effekterna och behandlingatt om av av
psykiskt störda lagöverträdare. l kapitel 3 har områdendelnämnts en
inom rättspsykiatrin forskning behövlig. Exempelvisdär pekasanses

synnerligen lite långsiktigahur den föratt vet utman om prognosen ser
i förhållande till viktiga individkarakteristika till olikaochpersonen

påföljder. Behov finns vidare vissa särskildastuderaatt grupper som
begår forskningen farlighetsbedömningarbrott, eftersatt,ärgrova om

Forskning tillkan leda bättre kännedom effekten olikaetc. om av
behandlingar. farlighetsbe-Kunskaperna kan ökas vad gäller t.ex.
dömningar diagnostik. Utvecklingoch undersökningsverksamhetenav

bidra tillkan bl.a. domstolarna bättre underlag för sina be-att ges
dömningar i brottmål med psykiskt störda lagöverträdare. Många
problemställningar relativt outforskade kräveroch grundforsk-är ren
ning. Man kan konstatera behovet forskning och utvecklingsarbeteatt av
inom rättspsykiatrin flera lång tidI sammanhang och under harär stort.
svårigheterna på riktigt psykiskthantera störda lagöverträdaresättatt ett
också framhållits och diskuterats. alltså flera skäl viktigtDet är attav
försöka föra fram utvecklingen område.detta Detta angelägetär
också i förhållande till den enskilde. Rättspsykiatrin del detär en av
straffrättsliga och frågor kan mycketsystemet storavser som vara av

för innebära ingripande åtgärder enskilde.betydelse eller dengentemot
Givetvis det angeläget detta sker bästa Ett betydandeär sätt.att

finns alltså forskning utvecklingsarbete inom rättspsykiat-behov ochav
rin.

kapitel 3 forskning utvecklingsarbete inom rättspsykiatrinI har och
anslutning till Framställningen inblick ii RCA presenterats. ger en

bedrivs också vissavilken forskning för närvarande och pekar utsom
framtid itufrågor inom med.bedöms angelägna att tasom en snar

framgår forskningen personuppgifterHärav har behov äratt ett av som
insamlade så uppgifter många männi-och strukturerade sättett att om

tillgängliga. Vissa projekt sådana måste iskor sökaär är t.ex. att man
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relativt material för fram underlag tillräckligett stort äratt ett som
för relevant. olikaDe inriktningarnaochstort angreppssättenatt vara

påvisar också behovet kunna plocka olika utifrånatt ut t.ex.av grupper
brottstyp eller psykiatrisk diagnos. En viktig,mycket mångaoch gånger

tillräcklig, källa för forskningen och utvecklingsarbetet inomen
rättspsykiatrin det material finns iutgörs RCA. Redan här kanav som

fråndet forskarhållnämnas framhållits dataregister ofta elleratt att mer
mindre förutsättning förär projekt skall kunna genomföras.att etten

inteDet praktiskt möjligt med hjälp kartotek och liknandeattanses av
manuell hantering få fram relevant information från arkivet. För vissa
forskningsprojekt dessutom samkörningär med uppgifter från olika
dataregister förutsättning för projektets bedrivande.en

6.2 Utgångspunkter för registrering av

personuppgifter

Om någon form register för forskning och utvecklingsarbete inrättasav
uppgiftermed har genomgått rättspsykiatrisk undersök-om personer som

ning, tilldömts rättspsykiatrisk vård det lätt registretär att attosv., se
innehållakommer uppgifter känsligmycket En förutsättningatt natur.av

för register den skall inrättaskunna därför det kanäratt ett typen attav
omgärdas med skydd från integritetssynpunkt kanett som anses
tillfredsställande. Ett förslag till sådant register måste i varje delett
utformas med dessa aspekter för med beaktandeögonen samt av
nationell internationelloch reglering området. Hela tiden måste forsk-
ningsbehoven integritetshänsynen.vägas mot

Vissa utgångspunkter kan ställas uppgifterEndast deupp. som
verkligen nödvändiga fåbör förekomma i sådantär register. Man börett
alltså behovet olika uppgifter. uppgifterpröva De börnoggrant av som
få förekomma bör endast få användas i sammanhang har verkligtettsom
samhällsintresse. När det gäller forskning måste försöka görat.ex. man
avgränsningar så endast sådan forskning får tillgång till uppgifternaatt

seriös ochär de krav bör på nyttighetställasmotsom som svarar som
kvalitet.och Noga bör också i vilka former sådanabevarandeprövas av

uppgifter sker bästa Endast tillgångde bör ha tillsätt. personer
uppgifterna har klart berättigade intressen. Detta gäller inte barasom
utlämnande, i lika självahög grad hanteringen i anslutning tillutan en
registerverksamhet. Uppgifterna bör omgärdas så god sekretessav en

möjligt. När uppgifterna inte längre kan centraltsom anses vara av
intresse för forskningen bör de, i i sådanfall form de ärvart att
hänförliga till enskild, avföras.en
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överväganden7 och förslag

bör behovet7.1 Hur personuppgifterav

tillgodoses

Förslag: Behovet personuppgifter skall tillgodosesav genom
dataregister. Därvid skall lösning väljas innebär atten som
personuppgifterna isamlas register. Detta register skallett vara
särskilt inrättat. Uppgifterna alltså inte föras inskall och bevaras

befintligti register. Registret skall benämnas Rättspsykiatriskaett
forskningsregistret.

7. Möjliga lösningarl

föregående avsnittetI det har konstaterats forskning och utveck-att
lingsarbete inom rättspsykiatrin bådabehövs och verksamheterna haratt

behov personuppgifter. Enligt direktiven skall därvid övervägasett av
sådant tillgodosesbehov kan påökat ADB-stöd sättett ettom genom

i sin tillRMV hemställan regeringen. Vidare skall övervägasangav om
informationsbehovet tillgodoseskan möjligellersättett annat om en
lösning kan forskning bedrivs avskiltverksamhet med frånattvara
RMV:s verksamhet i övrigt och uppgifter forskningsändamålför försatt

från ärenderegister.verketsseparat
avsnittl förevarande skall diskuteras informationsbehovet börom

någontillgodoses med form dataregister eller, i direktiven,av som anges
på alternativEtt har tagits under utredningsarbetetsätt.annat som upp

i författning samkörning vissamedge mellan register där deär att
uppgifter finns, vilka bedöms intresse. emellertid svårtDet ärvara av

sådan reglering kan utformas meningsfullt Påsätt.att att ettse en
något skall då i författning beskrivas samkörning skall ske.sätt nären

sådaninte i förväg projekt skulleEftersom kan o.dyl. enman ange
få nuvarande datarätts-reglering mycket generell och, så dengöras som

måstei slutändanliga lagstiftningen innebära någon myndighetut, attser
författning.ivillkoren för samkörning medgesbesluta denom som

sådanEnDatainspektionen.myndighet naturligenDenna skulle vara
följervadintereglering förefaller kunna tillföra mycket utöver som av
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gällande Därtill kommerrätt. problem också kan uppståatt attgenom
inga uppgifteräldre kan användas. För närvarande gäller uppgifteratt
både i Rättspsykiatriska ärenderegistret och i Kriminalvårdsstyrelsens
register skall gallras efter fem år. Samkörning med äldre uppgifter blir
därför omöjlig. Ett alternativ det diskuterade till någon formsom nu av
register således svårtär att se.

Alternativet till dataregister skulle någon formnärmast vara av
register.manuellt Innan RMV under budgetåret 1992/93 började föra in

uppgifter i Rättspsykiatriska ärenderegistret fanns kortsystem förett
akterna i RCA. Korten sorterades därvid efter brottstyp och efter den
undersöktes Det innebar det flera månadersystemet att tognamn. att
söka fram vilka akter relevanta för forskningsprojektettsom var som

utgick från viss psykiatrisk diagnos. Ett motsvarande arbete kant.ex. en
dataregistermed klaras på några dagar eller iblandett ännuav

kortare tid. Det gamla kortsystemet alltså forskningsperspektivär ettur
inte bärkraftigt alternativ.ett

Om registermanuellt skall kunna användas, måste såledesdetett vara
effektivaremycket tidigaredet kortsystemet.än Den tänkbara lösningen

öka det registretmanuella flerär med sökord, diagnos,att t.ex. typ av
undersökning och undersökningsresultat. Detta skulle emellertid innebära

mycket tidsödande arbete åtminstoneoch, tiden,med ganskaett ettge
Ävenoch ohanterligt registersystem. effektiviteten frånstort om

användarsynpunkt skulle kunna förbättras något, skillnaden jämförtär
dataregistermed mycket Givetvis gäller detta sådantett stor. som

tidsåtgången för sökningar. Det bör emellertid också framhållas detatt
idag vanligt forskningsprojekt bygger samkörningär mellan olikaatt
register, något inte blir möjligt manuellt register väljs. Frånettsom om
användarsynpunkt framstår således dataregister den klartett mestsom
fördelaktiga lösningen.

Av betydelse för frågan vilken registerform föredraär ärattsom
naturligtvis vilka rättsliga förutsättningar gäller. Någon nationellsom
reglering manuella register finns inte. Datalagen endastav avser
personregister förs med hjälp automatisk databehandling. Försom av
sådana register krävs tillstånd från Datainspektionen inte frågadet ärom

statsmaktsregister, dvs. register har tillkommit efterett ettom som
riksdagenbeslut regeringen.eller Eftersom det sigrörav om personupp-

gifter känsligt slag får tillstånd, enligt 4 § beviljasdatalagen, endastav
synnerliga föreligger.skäl DatainspektionensI praxis dettaom anses

krav uppfyllt uppgifterna skall användas för vetenskapligtnär ett
ändamål. Stöd för denna tolkning finns i förarbetena till datalagen
jämför 1973:33 122 och SOU 1993:10 Datainspektio-175.prop. s. s.

ifrågasätter interegel det behov inrättandeför ettnen som som anges av
forskningsregister. Inspektionen frågorgrundar detta att om
forskningsområde och forskningsmetod faller utanför myndighetens
behörighet. Däremot kräver Datainspektionen för tillstånd det äratt
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möjligt inskränka intrånget i den personliga integritetenatt genom
villkor i det enskilda fallet.

Behandling känsliga personuppgifter, bl.a. uppgifter hälsa,rörav som
är, i avsnitt 5.3.5, enligt huvudregeln iangetts artikel 8 i EG-som
direktivet förbjuden. Vissa undantag finns dock. tvåDe här ärsom av
intresse samtycke och författningsreglering.är Förbudet behandlingmot
gäller alltså inte den registrerade har lämnat sitt uttryckligaom

såvidasamtycke, inte den nationella lagstiftningen hindrar förbudetatt
upphävs den registrerades samtycke. Medlemsstaterna får vidaregenom
i sin nationella lagstiftning eller beslut tillsynsmyndighetenettgenom av
besluta undantag från huvudregeln, lämpliga skyddsåtgärderom om
vidtas och undantaget hänsyngörs till viktigt allmänt intresse. Iettav

34 bl.a. forskning påexempel viktigt allmänt intresse.p. anges ettsom
Artiklarna 10 och ill EG-direktivet den enskilde omfattandeger en

till information,rätt avsnitt 5.3.5. När uppgifterna inte har hämtas inse
från den registrerade skall information lämnas vid registreringen eller,

utlämnande till tredje kan förutses, inte änom nären man senare upp-
gifterna lämnas Informationen skall bl.a. den registeransvarigesut. avse
eller hans eventuella företrädares identitet, ändamålen med behandlingen
och de kategorier uppgifter behandlingen Undantag frånav som avser.
kravet information finns för vissa situationer. I sammanhanget
framhålls särskilt statistiska, historiska och vetenskapliga forsknings-
ändamål. Undantag kan det visargöras sig omöjligt eller skulleom
innebära oproportionerligt ansträngning lämna informationstoren att
eller registrering eller utlämnande uttryckligen föreskrivs i lag.om

Vissa regler i Europarådets Recommendation No. R 83 10 theon
Protection of Personal Data Used för Scientific Research and Statistics
bör också Enligtnämnas. regel 4.3 skall både allmänna privataoch

ha förrätt forskning använda personuppgifteratt deorgan egen som
innehar för administrativa ändamål. Om personuppgifter i samband med
sådan forskning förs in i befintliga register hos det administrativa

eller befintliga register ändras, får dessa registerorganet inte görasom
tillgängliga för administrativ personal sysslar individuellamed fall,som
såvida inte detta sker med den enskildes samtycke. Personuppgifter får,
enligt regel 4.4, allmänna eller privata lämnas för forsk-av utorgan
ningsändamål endast detta sker med den enskildes samtycke ellerom om
det isker överenstämmelse med i inhemsk lag fastställda skyddsbe-
stämmelser. Datalagsutredningen menade i sitt slutbetänkande En ny
datalag SOU 1993:10 187 rimlig tolkning denna be-atts. en av
stämmelse denår efterföljandeäven användningen i formatt av
exempelvis inrättande personregister omfattasett dettaettav av
undantag. Detta bakgrund bl.a. rekommendationen siktemot att tarav
endast på inhämtande personuppgifter direkt från registrerade.denav

När förutsättningarna för dataregister diskuteras bör något sägas om
avidentifiering och kryptering. Med avidentifiering ellerattavses namn
varje beteckning direkt hänförlig tillär den enskildeannan som
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Åter-avlägsnas. Uppgiften dåkan inte tillhänföras enskilden person.
identifiering inte heller möjlig. avidentifieringär En innebär regel-
mässigt registret varken omfattas den svenska datalagstiftningenatt av

internationellaeller den regleringen. Exempelvis gäller EG-direktivet
behandlingendast personuppgifter. Med detta förstås varje upplysningav

identifierad identifierbareller fysisk identifier-Ensom avser en person.
bar enligt direktivet, identifieras,är, kan direktperson en person som

indirekt,eller framför allt hänvisning till identifikations-ettgenom
tilleller eller flera faktorer specifika för hansärnummer en som

fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala
identitet. Datalagen innehåller liknande begränsningar. Den endastavser
personregister. För sådant skall föreligga registretkrävsatt ett att
innehåller någon uppgift möjligtdet identifiera dengör attsom person

upplysningen tillräckligtDet dock med uppgiftär görsom avser. en som
upplysning kan hänföras till enskild prop. 1973:33att en en person s.

115. Det därför fullt möjligt uppgifter tidpunkter förär att om
placeringar olika institutioner i kombination uppgiftermed närom en

har dömts och han har placerats ärsammantaget attperson var anse som
personuppgifter. En avidentifieringkonsekvens uppgifterär attav nya

inte tillföras registretkan sedan avidentifiering har skett.om en person
Kryptering innebär de uppgifter krypteras, vilket sker medatt som

särskildhjälp beräkningsmetod, till ickeomvandlasav en en personan-
knuten kombination siffror sådanteller bokstäver. I fall detärt.ex.av
möjligt tillföra uppgifter registreradavseende redan Vissaatt en person.
former kryptering innebär möjligt återföra in-det denäratt attav
formation krypterats till sin ursprungliga form med hjälpsom av en
särskild krypteringsnyckel. innebärS.k. envägskryptering däremot att
det inte möjligt, i fall insatser i tid,eller kräver avsevärdaär vart pengar

återskapaeller arbete, krypterad uppgift,att t.ex. etten personnummer.
praktisktI hänseende kan kryptering stärkasägas sättett attmer vara

personliga integriteten.skyddet för den Konsekvenserna krypteringav
i förhållande till datalagstiftningen framstår i vissa hänseenden som
något Krypteringoklar. har diskuterats utförligt Hälsodatakom-t.ex.av
mittén, SOU Datalagsutredningen,1995:95 104 ff. och SOUse s. se
1991:21 73 f.. så uppgifterna återförasNämnas kan länge kanatts.

registret i praxis personregister.betraktas svensk ettsom
avidentifiering omöjliggörRedan här kan konstateras bl.a.att

fördjupade studier registrerade i registerde akter o.dyl. Ett medav
avidentifierade uppgifter således i utsträckning oanvändbart förär stor
forskning. Vissa kryptering innebär möjligtformer däremot det ärattav

rättsligåterskapa den registrerades eller Uratt personnummer.namn
synvinkel sådan kryptering sakna konsekvenser. Setttorde närmasten

praktiskt integritetsperspektiv kunnaskulle det däremotett varaur mer
integritetsskyddet. påstärka Säkerheten ökar det sättetsätt att attett

hjälpenskilda kan identifieras endast med nyckelpersoner av en som en
fåtal tidigareeller har tillgång till. Som tordenämntsett personer
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emellertid krävas antal uppgifter krypteras för någonatt ett stort reellatt
form anonymitet skall uppnås. I den mån få terminal-av personer ges
åtkomst krypteringen iutgör princip endast skydd vid otillbörligaett
intrång. En väsentlig faktor vid bedömningen vilken betydelseav
kryptering får blir därvid vilken säkerhet registret eller registrensom
kan med. Avgörande blir i princip huruvida vinsterna i säkerhets-omges
hänseende deväger komplikationeröver kryptering medför isom
effektivitetshänseende. Frågan avidentifiering och krypteringom
diskuteras vidare i avsnitt 7.9.2.

Sammanfattningsvis innebär det sagda fördelarnaatt ettur an-
vändarperspektiv klart till förmånväger över för dataregister. Varken
den nationella eller den internationella regleringen på området utgör ett
hinder dataregister, förutsättningarnaäven olika beroendemot ärom

väljer författningsreglera verksamheten eller inte. Både denattom man
nationella och internationella regleringen uttryck för skyddet förattger
den personliga integriteten särskilt viktigtär det gäller registernär som
innehåller känsliga personuppgifter. fleraI avseenden gäller också
särskilda regler för sådana register. Det givetvis viktigtär dennaatt
reglering, i de delar i det tidigare redovisats, iakttast.ex. ochsom att
integritetsskyddet på andraäven så såstarkt möjligt.sätt görs Slutsatsen
blir dataregister användarperspektiv framstår detatt endaettur som
egentliga alternativet för täcka behovet personuppgifter ochatt attav
inrättande sådana register acceptabelt under förutsättningär deav att
omgärdas starkt skydd för den personliga integriteten. I deettav
följande avsnitten kommer också redovisas antal förslag äratt ett som

så långtavsedda möjligt tillgodose integritetsintressena.att som

7.1.2 Ett eller flera register

När alternativet valts informationsbehovet bör tillgodoses med någonatt
form dataregister, inställer sig den från integritetssynpunkt principi-av
ellt viktiga frågan huruvida eller flera register inrättas.bör Detett
fortsatta i detta avsnitt förs utifrån förutsättningenresonemanget att
uppgifterna skall användas för forskning inom rättspsykiatrin och för
utvecklingsarbete. De närmare övervägandena ändamålen redovisasom
i avsnitt 7.2.

Olika modeller med flera register i och för sig möjliga.är Det är
egentligendock endast alternativ det finns anledningett närmareattsom

Det alternativetöverväga. bygger de myndigheter i dagatt som
innehar olikade personuppgifterna registrerar de uppgifter respektive
myndighet innehar. Uppgifterna skulle således inte föras till någonöver

registerförande myndighet. Däremot torde uppgifterna få bevarasannan
längre vad förän närvarande gäller för uppgifter i Rättspsyki-t.ex.som
atriska ärenderegistret. En fråga, tills vidare kan lämnasannan som

uppgifternaöppen, börär bevaras i befintliga register hos olikadeom
myndigheterna eller särskilda register inrättas.börom
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Om exempel utgår från de uppgifter RMV i sin hemställanman som
till regeringen begärt få registrera, skulle lösning med fleraatt en
register i korthet innebärakunna följande. Uppgifterna från rättspsykiat-
riska undersökningar § 7-intygoch registreras och bevaras vid de olika
rättspsykiatriska undersökningsenheterna. Uppgifter från Kriminal-
vårdsstyrelsen och Socialstyrelsen registreras och bevaras hos de
myndigheterna. Att uppgifter domar skulle föras och bevaras hos deur
olika domstolarna emellertid orealistiskt. Dessa uppgifterär rapporteras
i utsträckning i vidareredan dag till RMV. De skulle därför,stor

någoteventuellt i utvidgad form, få bevaras vid RMV. forskareEn som
ville samtligaha registrerade uppgifter vissa skulle alltsåom personer
få sigvända till alla olika registren.de

En lösning register innebärmed uppgifteralla skall förasett att som
och bevaras för forskning utvecklingsarbeteoch inom rättspsykiatrin

i register.samlas Detta register kan föras RMV, Socialstyrelsen,ett av
någonfakultet elleren annan.

En modell med flera register innebäraskulle olikade registrenatt
innehöllöverlag uppgifter färre jämfört med uppgifter-om personer om

isamlades register.enda De olika registren iskulle regel också,ettna
jämfört med användning endast register, innehålla färre uppgifterettav

viss Detta kan anföras fördel. Stora mängderom en person. som en
uppgifter i centraliserat register uppfattas ofta fara frånett som en
integritetssynpunkt. Det torde dock förhålla sig så registren skallatt om
kunna användas rationellt måste möjligheter finnassättett att

olikasammankoppla register. möjligt åstadkommaDetta medär att
modern informationsteknologi. sådantEtt förfarande medför emellertid

tillgången till uppgifter i princip blir lika haratt stor ettsom om man
register.enda Den formen kommunikation innebär också vissaav

säkerhetsrisker. Hälsodatakommittén föreslog i sitt betänkande Hälsoda-
taregister Vårdregister SOU 1995:95 bl.a. hälsodataregister skallatt-
inrättas. Kommittén förde därvid liknande avseendeett resonemang

register. fann några vinster fråndessa Den integritetssynpunkt inteatt
finns med regionala register betänkandet 97.s.

En fråga vilken utformning eller flera registerär ettannan som- -
medför otillbörligt intrång.skydd Hälsodatakommitténstörst mot
menade 98, diskuterade huruvidas. flera regionala ellernär ettman

hälsodataregistercentralt föredra, det registret förseskanatt att storavar
effektivaremed förmotsvarandeär änarrangemang som arrangemang

mindre registren. Kommitténde menade också intresset för otill-att
börligt intrång i registerdata i det benämndes,därär större ett, som

registerlokalt grund personkännedom eller liknande.av
lösning register innebärEn med relativt mängdett att storen

uppgifter måste från olika tillöverföras myndigheter registret, något som
undviker registerflera används. Detta emellertid inteman om ger

till någraupphov kostnader. En lösning med flera register blirstörre
sannolikt dåkostsam. Register måste föras vid flera myndigheter.mer
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Någon respektive myndighet måste sköta denna verksamhet. Det kan
bli fråga inrätta register och varje myndighet måsteattom nya
säkerhetsrutiner skapas.

Vilken lösning då väljasbör Ingen modellerna kan sägas ettav ge
Ävenintegritetsskydd.överlägset lösningen flera registermedom

innebär färre uppgifter enskild finns i respektive registeratt änom en
registerendast inrättas finns de skäl instämma i de nackdelarett attom

med sådana lösningar Hälsodatakommittén framhöll. Som framgåttsom
finns säkerhetsrisker fleramed register. finns riskeräven Det med
sammankoppling. Med endast register kan ha bättre tillsyn, färreett man
inblandade och bättre skalskydd. Kostnaderna blitorde lägrepersoner
med endast register. För användarna denna lösning rationell.ärett mest
Det sagda innebär lösningdenna bör väljas.att

7.1.3 Ett särskilt register

föregående avsnittetI det konstaterades lösning med endastatt etten
register föredra, uppgifterna skall forskningär användas för ochatt om
för utvecklingsarbete. Ställning måste emellertid också till detas om

personuppgifternaaktuella bör föras i befintligt register ellerett om
särskilt register inrättas.bör Avgörande för vilkendetta främstärett

lösning föredra tillmed hänsyn skyddet för den personligaär attsom
integriteten.

avsnitt 7.3 ställningI för registeransvarig.RMV bör Omtas att vara
personuppgifterna skall föras in i befintligt register, blir frågadetett om

föra in dem i Rättspsykiatriska ärenderegistret. alternativetDet andraatt
tidigare inrätta särskilt register för forskning ochär, nämnts, att ettsom

utvecklingsarbete.
Det rättspsykiatriska ärenderegistret inrättat och förs med stödär av

Datainspektionensbl.a. beslut den 2 januari 1992. Enligt beslutet skall
ändamålet registretmed administrativt hjälpmedel förutgöraattvara
undersökningsenheterna vad gäller rättspsykiatriska ärenden samt

statistik planeringunderlag för och registret fårverksamheten. Detav
alltså inomanvändas för ärendehanteringen. Som tidigare nämntsramen
finns också gallringkrav på beträffande inte varitharett personer som

år.aktuella på fem De ytterligare uppgifter tillförs forsknings-försom
och utvecklingsändamål skall givetvis inte få användas för ärendehante-
ring. framstårDet också rimligt på gallring förha kravstörreattsom
ärendehantering för forskningsregister. klar rågång mellanEnän
uppgifter registreras för ärendehantering och uppgifter föro.dyl.som
forskningsändamål möjligheterbör finnas. I för sig finns tekniskaoch

färre tillgång till vissa uppgifter. Vissa risker tordeatt t.ex. ge personer
Ärfinns sådan utformning. tillräckligt tydlig,dock med integränsenen

praktiska viktig.kan denna i den hanteringen framstå mindre Detsom
bästa integritetsskyddet torde uppnås särskilt register föratt ettgenom
forsknings- utvecklingsändamâloch inrättas. skäl börRedan dettaav
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därför denna lösning väljas. En sådan lösning torde ha andraäven
fördelar. Man får bättre garanti för registret inte vidanvändst.ex. atten
beslutsfattande den enskilde. blirDet vidare lättaremot att gentemot
allmänheten och enskilda klargöra vad registret innebär och vad fårdet

till.användas
En sak det kan finnasär skäl RMV:sprövaatt attannan om

ärenderegister i fortsättningenäven bör drivas med tillståndstöd ellerav
detta bör författningsregleras.även Flera skäl talar för för-om en

fattningsreglering. Nämnas kan Hälsodatakommitténs förslag i betänkan-
det Hälsodataregister Vårdregister SOU 1995:95, bl.a. innebärsom-

vårdregisteralla skall författningsregleras. Denna fråga falleratt dock
utanför förevarande utredningsuppdrag och får därför iövervägas ett

sammanhang.annat
Den valda lösningen medför det framstår lämpligtatt attsom ge

registret Det vidare ytterligareär registret käntsätt göraett ett attnamn.
bland registreradede och allmänheten och klargöra desst.ex. att
ändamål. I avsnitt 7.2 ställning för registret skall kunna användastas att
för viss forskning och visst utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin. En
möjlighet därför benämna registret Rättspsykiatriskaär registret föratt
forskning och utvecklingsarbete. En möjlig benämning ärannan
Rättspsykiatriska FoU-registret. förstaDet alternativet något långtär
medan det andra något dunkelt för oinvigde.är den En tredje möjlighet

Rättspsykiatriska forskningsregistret. sigär I och för täcks inte samtliga
ändamål in. Benämningen emellertid relativt god uppfattningger en om
inriktningen samtidigt förhållandevisden kort. Den benämningenärsom
förordas därför.

7.2 Registrets ändamål

Förslag: Uppgifterna i registret fåskall tvåanvändas för endast
ändamål. Det ändamålet forskning inom rättspsykiatrinärena

har godkänts forskningsetisk kommitté. Det andra ärsom av en
uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring RMV:sav
verksamhet inom rättspsykiatrin.

7.2. Inledande1 synpunkter

Avgränsningen de ändamål för vilka Rättspsykiatriska forsknings-av
registret får användas betydelse det gäller förskyddet denär närstorav

integriteten.personliga utgångspunkt enligtEn datalagen be-är att
handling personuppgifter i personregister skall ske i överensstäm-ettav

registrets ändamål.melse med Datalagens bestämmelser innebär attt.ex.
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den för personregister skyldig tillär inga andraettsom att attse
uppgifter sådana står iän överensstämmelse med ändamålet förs insom
i registret. Ett statsmaktsregister kan givetvis inte byggas i syfte attupp

informationskällautgöra för andra intressen de iänen som anges
ändamålsbestämmelsen.

Registerändamålet bör flera skäl preciseras såav noggrant som
möjligt. Först och främst detta alltsåär skyddetsätt värna förett att om

enskildesden personliga integritet. Den internationella utvecklingen går
krav precisering ändamålet. innebärDen ocksåmot stora av att

endast personuppgifter direkt relevanta förär ändamålet får samlassom
in eller behandlas.sättannat

I Europarådets dataskyddskonvention personuppgifterattanges som
undergår automatisk databehandling skall lagras för särskilt angivna och
lagliga ändamål inteoch användas oförenligtsätt är medett som
dessa ändamål artikel 5 b.. I kommentaren till konventionen anges
bl.a. det inte skall tillåtet lagra data för odefinieradeatt attvara
ändamål.

Enligt EG-direktivet skall personuppgifter samlas för särskilda,
uttryckligt angivna och berättigade ändamål artikel 6 b. Senare
behandling får, enligt artikel, inte ske sätt ärettsamma som
oförenligt med dessa ändamål. Dock reservation förgörs en senare
behandling uppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapligaav
ändamål. Sådan behandling inteskall oförenlig medsenare anses
ändamålen, förutsatt medlemsstaten beslutar lämpliga skyddsåt-att om
gärder.

Det kan tilläggas Datalagsutredningen i sitt slutbetänkande Enatt ny
datalag SOU 1993:10 föreslog personuppgifter skall samlas inatt
endast för bestämda och uttryckliga ändamål ioch övrigt behandlas

Ändamålsbe-endast på förenligt med dessa ändamål.sätt ärett som
stämningen fick central ställning i utredningens förslag, bl.a beroendeen
på utredningen föreslog det nuvarande tillståndsförfarandet skallatt att
avskaffas. Utredningen menade det angeläget ändamålet fåräratt att en
så precisering möjligt betänkandet 389 ochnoggrann som s. angav en
rad förskäl detta, bl.a. redovisades den internationella regleringen.

7.2.2 Forskning

registretAtt skall användas för forskning inom rättspsykiatrin är en
utgångspunkt. Frågan emellertid för förstaär det vad forskning innebär.
Begreppet bör flera skäl klarläggas, inte minst har detta betydelse förav
gränsdragningen utvecklingsarbete behandlas i avsnitt.nästamot som
Dessutom bör all forskning inomövervägas rättspsykiatrin skallom
omfattas registrets ändamål.av

Någon användbar legaldefinition forskningbegreppet finns inte.av
Begreppet har emellertid diskuterats i olika utredningssammanhang.
Forskningsetiska utredningen i sitt betänkande Forskningsetiskangav
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prövning. Organisation, information utbildningoch SOU 1989:74 25s.
begreppet forskning i OECD-dokument från 1970 fåttharatt ett en

tvådelad förklaring, och tillade:

Där talar dels grundforskning, dels tillämpad forskning,man om
forskning. bådariktad I fallen finns det emellertid kärnaen gemensam

formuleringen forskning "ettmedgetts att systema-som man menar
tiskt och metodiskt sökande efter idéer".kunskap och Dennany nya

inriktade och vida definition utgår också i från, jagallmänt närjag
"forskning",talar oberoende inriktning, område och finans-om av

iering.

Forskningsetiska utredningen vidaremenade s. 31 kan urskiljaatt man
dataregister; administrativa/beslutsregister, statistikregisterslagtre av

forskningsregister för forskning. Registereller databasersamt av
sistnämnda definierade utredningen på följandeslag sätt.

register för sådanDärmed personrelaterade och databaseravses
forskning redovisas enskilda individers identitetdär resultaten utan att

Många forskningsregister små tillfälligröjs. gäller och ärgrupper av
många individer finnskaraktär. I andra fall omfattar de och kvar

lång tid för studera utvecklingen i s.k.under skall kunnaatt man
longitudinella register "databaser".studier. Dessa kan betecknas som

Integritetsskyddsutredningen diskuterade i sitt Statistikdelbetänkande
integritet gränsdragningendel 1 SOU 1993:83 bl.a. mellanoch

Utredningen hänvisade iforskning och statistik s. 22 ff.. samman-
Forskningsetiska utredningens återgivna uttalanden ochtillhanget nyss

statistikregister forskningsregister svårtillade mellan och ärgränsenatt
forskningsregister enligtRegister vanligen kan,dra. benämnsatt som

Integritetsskyddsutredningen, vid strikt tolkning komma fallaatten
Utredningen detrubriceringen statistikregister. menadeunder ävenatt

förhållandet tänkbart.ärmotsatta
Datalagsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande En Datalagny

behandling känsligasärskildaSOU 1993:10 bestämmelser avom
utredningenforsknings- statistikändamål. Enligtpersonuppgifter för eller

personregister personuppgifterforskningsregister förstås medmedbör
ändamål Utredningen fortsatte:för vetenskapligt s. 182.vilka används

personregistre-därförforskningsregister faller denUtanför begreppet
iforskningsinstitutioner eller andraförekommaring kansom

primärtregistreringenforskningssammanhang, där syftet med ärmen
för vetenskapligt arbete.uppgifterna skall användasän ettattett annat

iregister används arbetetexempelvis administrativaHit hör de som
registeradministrativapersonalfrägor. Deför handlägga löne- ochatt

inom social-, hälso- ellermyndigheter institutionerfinns hos ellersom
åtgärderför beslut ellersjukvården och underlag rörutgör somsom

forsknings-bestämningenindivider faller också utanförenskilda
forskning.ocksåregister, eftersom ändamålet här änär annatett
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Skulle emellertid i vetenskapligt syfte uppgifterett hämtas ursådana administrativa för vidare elektroniskregister eller annars
automatisk bearbetning, uppstår naturligtvis forskningsregister.ett

De återgivna uttalandena bör tillsammans med vad i avsnitt 2.1som
det rättspsykiatriska områdetsagts kunna tjäna vägledning förom som

bedömningen vad forskning inom rättspsykiatrin innebär. Därmedav är
inte all forskning inom rättspsykiatrinsagt böratt inomrymmas ramen
för Rättspsykiatriska forskningsregistrets ändamål.

Som framhållits tidigare innehåller registret mycket känsliga
personuppgifter. Det därförär vikt detstörsta används bara förattav
sådan forskning seriös.är Forskningen bör också de kravsom motsvara

vetenskapligt värde och vetenskaplig metod bör ställas Påsom upp.
något bör alltså registerändamåletsätt begränsas så endast forskningatt

de angivna kraven förenligmot med ändamålet.som Frågansvarar anses
hur dennaär avgränsning skall Det givetvisgöras. är viktigt denatt

registeransvarige inte belastas med onödigt krånglig reglering i dettaen
hänseende. Av vikt ocksåär bedömningenstor forskningspro-att ettav
jekts kvalitet instansgörs har god kompetens för sådanaav en som en
prövningar.

I princip alla forskningsprojekt på området de angivnamotsvararsom
kraven genomgår prövning forskningsetisk kommitté det sättav som
har beskrivits i avsnitt 3.4. Utan författningsreglerat har dettaatt vara

vunnit Sådan prövningsystem i principacceptans. utgör obligato-ett
rium, då den ofta förutsättningär för finansiering ellert.ex.en
publicering. En begränsning ändamålet på det sättet endast forsk-attav
ningsprojekt har godkänts forskningsetisk kommitté omfattassom av en
framstår lämpligt höja integritetsskyddet.sättett Eftersomattsom
projekt regelmässigt underställs sådan prövning medför lösningen varken
för forskarna eller den registeransvarige någon beaktansvärd belastning.
Risken för projekt god kvalitetatt med denna lösning skulleav

frånutestängas registret framstår obetydlig i förhållande tillsom
vinsterna med denna.

I sammanhanget bör den nuvarande ordningen för utlämnande av
personrelaterade uppgifter Rättspsykiatriska ärenderegistretur upp-
märksammas. Härför förutsätts professorn i social- och rättspsykiatriatt
vid Karolinska institutet har tillstyrkt begäran. Som underlag för dennes
prövning utlåtandeanvänds från forskningsetisk kommitté. Några vinster

sådanmed ordning för Rättspsykiatriska forskningsregistret tordeen
emellertid inte kunna uppnås. Den dubbla prövning i dag tordegörssom
inte förbättra integritetsskyddet. Därtill kommer den prövningatt som
skall enligt tryckfrihetsförordningengöras och sekretesslagen, då en
handling ADB-upptagning förvaras hos RMV begärs utlämnad,som
enligt gällande rätteligenrätt skall RMV avsnitt 7.8.4.göras seav

Det innebärsagda således det gäller forskning bör registret fånäratt
användas endast för forskning inom rättspsykiatrin har godkäntssom av
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förenlighetenforskningsetisk kommitté. Prövningen med ända-aven
registeransvarige.denmålet bör göras av

Utvecklingsarbete7.2.3

dataregister skallställningavsnitt tagits för endaI 7.1 har att ett som-
personuppgifter,särskilt skall tillgodose behovetinrättas omav-

utvecklingsarbete.såväl forskning Iändamålregistrets skall somvara
diskuterats.forskningsändamåletföregående avsnittet hardet närmast

utvecklingsarbeteHär skall tas upp.
utvecklingsarbete,förOm registret skall användas äräven en

omfattasutvecklingsarbete skalli direktiven RMV:sutgångspunkt att av
myndig-inte andraDirektiven emellertidändamålen. utesluter ävenatt

inryms.utvecklingsarbeteheters
myndigheter böri fråganredovisas övervägandenaföljandel det om

så vilkai fallsitt utvecklingsarbete ochregistret föranvända
begreppeti fråga. Därefter skallmyndigheter bör komma ut-som

forskninggränsdragningendefinierasvecklingsarbete ochnärmare mot
diskuteras.

särskiltavsnitt 2.2,iRMV,Inledningsvis kan nämntsnämnas att som
verksamheten. Ibetydelse förutvecklingsarbeteför bl.a.skall avsvara

1990/911120 denockså uttalandenavsnittet återgavsdet omprop.ur
avseende RMV:sundersökningsverksamhetenrättspsykiatriska m.m.

någonkanforsknings- utvecklingsarbete. Detför och nämnas attansvar
proposi-finns iutvecklingsarbete intedefinition begreppetnärmare av

tionen.
utvecklingsarbeteförRMV harGivetvis talar det faktum ettatt ansvar

fåverket börutredningsverksamheten förrättspsykiatriskainom den att
direktiven skulleframhålls iSomregistret för sådant arbete.använda

förut-innebära bättrei registerpersonuppgifter förevarandetillgång till
finns ökadeområde behovpå därsättningar för utvecklingsarbete ett av

Å användningsområdetvarje vidgningsidanandrakunskaper. är av
registret förlåta RMV användaintegritetssynpunkt. Attnegativ från

vidgning. helförhållandevis liten Enemellertidutvecklingsarbete är en
föranvänds bl.a.ärenderegistret ochfinns redan iuppgifternadel av

utvecklingsarbeteförutvecklingsändamål. RMV harEftersom ett ansvar
från någotuppgiftertillgång tillmyndighetenrimligt harvidaredetär att

används förärenderegistretlösningen därregistren. Den nuvarandeav
integritetssynpunktfrånutvecklingsarbeteärendehantering och ärbåde

avsnitt 7.1.3.invändningsfriinte seheller
Rättspsykiatris-få användaskallför RMVskäl talarEtt attannat som

enligt Hälsodata-RMVutvecklingsarbeteforskningsregistret för ärka att
SOUVårdregisterHälsodataregisteri betänkandetkommitténs förslag -

hälsodataregister.inte inrättahälsodataregister kantill1995:95 lag om
sigtillämplighet det rörförutsättning för denna lags ärEn ettatt om

ochförvaltningsmyndighet inom hälso-centralregister förssom av en
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sjukvården. Iförfattningskommentaren betänkandet 207 atts. anges en
sådan myndighet myndighetär enligt instruktion eller andra be-en som
stämmelser har för eller flera verksamheter inomett hälso-ansvar en
och sjukvården. RMV intehar något sådant och således inteäransvar

sådan central förvaltningsmyndighet i förslaget till lagen som avses om
hälsodataregister.

En förutsättning för uppgifter i register skall få användas föratt ett
både forskning och utvecklingsarbete bör registrets innehåll inteattvara
behöver utökas grund detta. Kontakter med företrädare för bådadeav
verksamheterna har visat så inte fallet. Slutsatsenär blir Rättspsy-att att
kiatriska forskningsregistret bör få användas för RMV:s utvecklings-
arbete inom rättspsykiatrin.

Det finns emellertid andraäven myndigheter skulle betjäntasom vara
kunna använda Rättspsykiatriska forskningsregistret för sittattav ut-

vecklingsarbete. integritetsskälAv bör dock sådrasgränsen snävt som
möjligt. De främst förefaller ha behov registret förorgan som av
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring rättspsykiatrisk vård ärav
Socialstyrelsen sådanför vård och de bedriver sådansom ansvarar som
vård, främst landsting och kommuner. Detta krets fråganär ochstoren

denna kan begränsas.är Därvid bör beaktas Socialstyrelsen inomattom
sitt ansvarsområde bl.a. skall följa utvecklingen och utvärdera verksam-
heterna verka för utvecklingsarbete kommer till stånd.samt att

Å sidanandra innebär Hälsodatakommitténs förslag Socialstyrelsenatt
de myndigheterär kan inrätta hälsodataregister. Sådanaen av som

register skall enligt lagförslaget få inrättas och föras bl.a. för ut-
vecklingsarbete. En fördel med fasta Hälsodatakommitténsatt ta
förslag, vilket innebär eventuella behov register inom vårdsektornatt av
får lösas hälsodataregister, innehållet i sådantär registerattgenom ett
kan till de behov finns där. När det gäller innehållet ianpassas som
hälsodataregister innebär förslaget sådant register får innehållaatt ett
endast uppgifterde behövs för de ändamålen.uppställda Med andrasom
ord kan hälsodataregister innehålla all information relevantett ärsom
för Socialstyrelsens utvecklingsarbete. När det gäller sambearbetning
innebär förslaget till lag hälsodataregister information kanattom
inhämtas från andra personregister. Regeringen förutsätts besluta i denna
fråga hälsodataregisternär skall inrättas. Några begränsningar detett när

frångäller vilka register uppgifter kan hämtas finns inte SOU 1995:95
116 ff. och 210. Däremot finns krav på sambearbetningen skallett atts.

ske inom för ändamålen. Förslaget till lag hälsodataregisterramen om
innebär således inget hinder uppgifter registreras det slagmot att av som
Rättspsykiatriska forskningsregistret skall innehålla, så länge detta är
förenligt ändamålet.med Men lagen intemedger "bra ha"-att att
uppgifter samlas in. Denna lösning i enlighet EG-direktivetmed ochär
framstår också integritetsperspektivallmänt högst rimlig.ettur mer som
Tar fasta Hälsodatakommitténs förslag kommer vidare olikademan
registren i mindre utsträckning innehålla onödig information i för-att
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hållande till olikade användarna, eftersom Socialstyrelsens behov kan
någotförutsättas annorlunda RMV:s.änvara

Hälsodatakommitténs förslag samtidigt iskäl förevarandeutgör ett att
inte vidare ytterligare registersammanhang medöverväga ett t.ex.

Socialstyrelsen registeransvarig, vid sidan Rättspsykiatriskasom av
forskningsregistret. sistnämnda registret alltså,Det bör vad gäller
utvecklingsarbete, få användas RMV.endast av

prövning forskningsetisk inteNågot krav kommitté bör ställasav
utvecklingsarbete. Kommittéernadet gäller inte avsedda förnär ärupp

sådant Någraprövning arbete. utarbetade former för etisk prövningav
vid utvecklingsarbete det finns för forskning existerar alltsåsätt som

för sig skulle integritetsskäl kunna för prövninginte. I och talaanses en
Vid utvecklingsarbete emellertid regelmässigt deden ärtypen.av

enskilda individerna mindre intressanta. oftast inteMan arbetar
individnivå. enskilde alltså försvinna i mängd,Den kan sägas störreen

viss anonymitet. Vidare liksom myndig-vilket RMV, andraärger en
gedigetunderställda regelverk reglerar verksamheten,heter, ett som

registeransvarig också,sekretesslagen. Som kommer RMVbl.a. om
fårgenomförs, stå Datainspektionens tillsyn. Detförslaget underatt

försvarligt i så praktiska förutsättningardärför fall längeatt, vartanses
etisk granskning. RMVinte ställa formellt krav Inomsaknas, ettupp

forsknings- utvecklingsnämndfinns sedan oktober 1995 och seen
spörsmålavsnitt 3.2 etiska vidkan forum för bl.a.utgöra ut-som

vecklingsarbete. framstår lämpligt RMV inomDet därför att ramensom
spörsmål.för nämnden utvecklar former för bevaka dessaatt

utvecklingsarbete tidigareBegreppet bör, nämnts, närmaresom
definieras. Enligt Hälsodatakommitténs förslag till lag hälsodatare-om

1995:95i Hälsodataregister Vårdregister SOUgister betänkandet -
hälsodataregister inrättas för vissa ändamål. Deskall och förasett

framställning statistik forskningändamål förutomär samtsom anges av-
ochepidemiologiska undersökningar uppföljning, utvärderingoch -

kvalitetssäkring sjukvård. Utredningen definierarhälso- och de treav
sistnämnda följande 112.s.sätttermerna

Uppföljning och beskrivafortlöpande och regelbundet mätaattavser
resursåtgång angivet iverksamheter ochbehov, termer t.ex.av

behovstäckning, Uppföljning syftar tillproduktivitet och nyckeltal. att
översiktlig bild utveckling och fungeraverksamhetens attavge en

signal för avvikelser Utvärderingbör beaktas. avseren somsom
värdering kvalitet, effektivitet och resultat hosochanalys av en

mål för Kvalitets-i förhållande till de bestäms denna.verksamhet som
i vilken fortlöpandesäkring utvärderingsprocess ochär manen

kvaliteten i densystematiskt beskriver, och värderarmäter egna
i relation till mål lagts fast.verksamheten de som

utvecklingsarbete iHälsodatakommitténs definition tre termerav -
kvalitetssäkring vilkauppföljning, utvärdering och sedan närmare-

sammanhang.användas i förevarandeförklaras, väl ägnade ävenär att
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framstårDessutom det klar fördel visst begrepp kanettsom en om ges
innebörd vid preciseringen ändamålen för olika register, isamma av

synnerhet registren nårbesläktade.när är
Genom redovisadeden definitionen utvecklingsarbete och vadnyss av

i detta hänseende forskning i föregåendedet avsnittet börsagtssom om
också möjligtdet för den registeransvariga myndigheten draattvara

mellan forskning utvecklingsarbete.och Vissa gränsdragnings-gränsen
givetvis uppstå.problem kan Framför allt projektgäller detta drivssom

RMV. Kravet på forskningsetisk prövning gäller för forsknings-ävenav
projekt drivs RMV. Eftersom sådan prövning inte krävs försom av

utvecklingsarbeteRMV:s det viktigt olika projektär prövasatt noggrant
så forskningsprojektverket, inte felaktigt betecknasatt ut-av som

vecklingsarbete. frågaDenna utvecklas i avsnitt 8.1 kommenta-närmare
till 2 §.ren

Registeransvar7.3

Förslag: RMV skall registeransvarig.vara

föregåendeI det avsnittet har föreslagits uppgifterna i registret böratt
få användas endast för forskning inom rättspsykiatrin har godkäntssom

forskningsetisk kommitté för uppföljning, utvärdering ellersamtav en
kvalitetssäkring RMV:s ändamålverksamhet. Detav som avser
forskning innebär framstår möjligaflera registeran-att organ som som
svariga. När det gäller utvecklingsarbete ändamålet tillhar begränsats

endast RMV:s utvecklingsarbete. tidigareDetta hänger,att avse som
nämnts, bl.a. med möjligheten för Socialstyrelsen enligtattsamman
Hälsodatakommitténs förslag inrätta hälsodataregister. Med hänsyn till
ändamålen står valet skall registeransvarig närmastav vem som vara
mellan RMV, Socialstyrelsen forskning områdeteller fakultet dären
bedrivs.

ändamålendel forskning i viss utsträckningDen talarav som avser
Åför fakultet. andra sidan kan från sådana utgångspunkterdeten vara

fördel den registeransvarige intar i förhållandeneutral rollomen en mer
till forskningen.

Uppgifterna i givetvisRättspsykiatriska forskningsregistret får inte
vidanvändas beslutsfattande registrerade. finnsden Det dockgentemot

alltid risk allmänheten eller de registrerade registret skallatt tror atten
tillkomma användning för sådant främstbeslutsfattande. Det talarsom

för välja fakultet mindredenna risk då framstårär änatt atten som om
väljer myndighet, kan fatta beslut slag. Fleranämntman en som av nu

skäl talar dock sådan lösning. På liknandeRMV bevaras redanemot en
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uppgifter i ärenderegistret. Rutiner, finnsskalskydd redan på ettosv.
hos RMV och Socialstyrelsen fakulteterna.hossätt änannat

icke obetydligEn del forskningen lär komma att ettav avse av
Socialstyrelsens ansvarsområden; den rättspsykiatriska vården. Men
forskning inom rättspsykiatrin kan inriktningar,ha mängd andra t.ex.en
projekt undersökningendär utgångspunkt för vad däreftertas som som
händer med projekt psykisktoch där hos störda lagöver-en person man

riskfaktorerträdare söker i barndomen. alltså förvänta sigMan kan att
forskning kommer bedrivas i förhållande tillrelevant RMV:säratt som
ansvarsområde. ocksåDet kan ifrågasättas forskningens närmareom
inriktning bör någon föravgörande betydelse valet mellan RMV,ges
Socialstyrelsen fakultet, så sig forskning inomoch länge det rören om

Ändamåleträttspsykiatriska området.det utvecklingsarbete talar givetvis
för RMV.

uppgifter ingå i RättspsykiatriskaMerparten de skallav som
forskningsregistret finns redan hos RMV. Detta talar med styrka för

lösningarna innebär känsliga personuppgifter iRMV. De andra störreatt
utsträckning till myndighet.skall sändas en annan

ytterligare registret tillEn fördel med förlägga RMV jämfört medatt
både Socialstyrelsen och fakulteterna del det bakom-är att storen av
liggande aktmaterialet finns vilket forsk-hos RMV, bör underlätta t.ex.
ningsarbete.

Man vidare beakta den registeransvarige skall ansvarigbör att vara
vilken registret därförför den verksamhet för förs. RMV väl lämpatär

registeransvarig, minst tillinte med hänsyn det för forsk-som ansvar
utvecklingsarbete rättspsykiatriskanings- och inom undersök-den

ningsverksamheten RMV har enligt förordningen 1991:944som om
instruktion för rättsmedicinalverket.

Det sagda leder till slutsatsen registeransvarig.RMV böratt vara

7.4 Registret författningsregleratbör vara

Rättspsykiatriska forskningsregistret iFörslag: skall regleras en
särskild lag och särskild förordning.en

Författningsreglering7.4. 1

Enligt direktiven författningsregleringskall utredaren överväga om en
motiverad.är

innebär registret inte författningsreglerat,Datalagen äratt, om
tillstånd Datainspektionen.kommer behövas från Ett statsmakts-att

frånregister däremot, tidigare undantaget detta krav. Iär nämnts,som



ÖvervägandenSOU 1996:72 och förslag 87

isådana fall skall stället den myndighet registeransvarigär snarastsom
Datainspektionentill anmäla regeringen eller riksdagen har beslutatatt

sådant register.inrätta ettatt
enlighet med vad redovisats i avsnittenI 5.3 och innebär7.1.1som
internationelladen regleringen vissa skillnader beroende på olikaom

regleras i författningförhållanden eller inte. Exempelvis kan detta
tillåtlighetenpåverka viss behandling och behovet inhämtaattav av

Översiktligteller information.samtycke lämna författnings-kan sägas att
reglering med skyddsbestämmelser, i flera fall innebär vissaatt
integritetsintressen härigenom tillgodosedda.anses

intresse för bedömningenAv huruvida register författnings-skallett
inte vidareregleras eller den praxis på området.gällerär som

författningarEn rad med bestämmelser personregister harom
tillkommit år, tillunder övervägande del i lagform. Exempelsenare
sådana lagar 1990:1536 folkbokföringsregister,lagen tull-är om
registerlagen 1990:137, lagen 1991:876 register för betalnings-om
föreläggande och handräckning, lagen 1993:747 sjukförsäkrings-om
register hos de försäkringskassorna,allmänna lagen 1994:1517 om
socialförsäkringsregister arbetsförmedlings-och lagen 1994:459 om
register. juliDen 1 1995 trädde lagen 1995:606 vissaom person-
register för officiell statistik i kraft.m.m.

Regeringen i propositionuttalade 1990/91:60 58 offentlig-en s. om
integritet målsättning ihet, och ADB bör det fall registeratt atten vara

med registrerade särskilt känsligt innehåll inrättas,antal ochett stort ett
i Regeringen tilladebestämmelser skall meddelas form lag. dettaattav

särskilt i fall uppgifternagäller de i registret sprids i ickeexternt en
obetydlig omfattning. Konstitutionsutskottet uttalade, ärendetnär
behandlades, sin mening det allmänt betydelseäratt sett stor attsom av

författningsreglering ADB-register till stånd i syftekommer atten av
skyddet registreradesstärka för de integritet i nödvändigsamband med

registrering känsliga uppgifter i myndighetsregister 1990/91:Ku1lav
återgavs regeringen i tillBl.a. dessa uttalanden förarbetena11. avs.

vissa personregister officiell statistikför bakgrundlagen om m.m. som
bedömningen författningsreglering områdettill borde ske detatt en

1994/952200 16 f..prop. s.
Hälsodatakommittén i Hälsodataregister Vårdre-lade betänkandet -

gister SOU 1995:95 fram förslag till författningsreglering hälsodata-av
vårdregister. Socialtjänstkommittén i sitt slutbetänkanderegister och lade

Dokumentation och Socialtjänstregister SOU 1995:86 fram förslagett
handläggninglagreglering personregister för visstill behövsav avsom

verksamhets-och verkställighet beslut inom socialtjänstensärenden av
vissa Socialtjänstregister.område ankommersom organ

SOUdatalagDatalagsutredningen förde i slutbetänkandet En ny
författningsreglering.ff. utförligt1993:10 171 ett oms. resonemang

itillståndsförfarandetförslag innebär nuvarandeUtredningens detatt
EG-direktivet konstateradetillskall avskaffas. Med hänvisningdatalagen
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Datalagsutredningen därmed återstår endast ordning medatt en
författningsreglering det gäller sådana känsliganär personuppgifter som

i artikel 8 i direktivet. Som nackdel med sådanstörsta lösningavses en
utredningenpekade på den för med sig betydande behovatt ett av en

ytterligare framtida reglering statsmaktsregister. Utredningengenom
fann emellertid fördelarna och anförde därvidöverväger bl.a.att
följande.

Därigenom kan de enskildes integritetden stående intressena,mot
eller kommunernas kontrollbehov på skilda områden,t.ex. statens

med den noggrannhet föregårprövas antagandet för-som av en
fattning. Någon tveksamhet behöver inte heller uppstå hos den
enskilde persondataansvarige behandling känsliga uppgifterom en av

tillåten eller inte. såvälFör denneär den personuppgiftersom vars
det förutsebarheten,gäller ökar viket i sin leder till högre gradtur en

rättssäkerhet.av

Vad innebär författningsreglering registersagts att ettsom nu en av som
innehåller känsliga personuppgifter i god överensstämmelse bådeär med
den internationella regleringen och utvecklingen på området i Sverige.
Det finns instämmaskäl i Datalagsutredningens slutsatseratt att
härigenom kan de den enskildes integritet stående intressena prövasmot
med den noggrannhet föregår antagandet författning, vilketsom enav

tillleder högre grad i Konstitutionsutskottetsrättssäkerhet ochen av
inställning författningsreglering integritetsskyddet.stärkeratt en
Rättspsykiatriska forskningsregistret således författningsregleras.bör

7.4.2 Författningsteknisk lösning

Rättspsykiatriska iforskningsregistret kan regleras särskild för-en
fattning. Ett alternativ integrera bestämmelserna registretärannat att om
i författning. Någon naturlig författning föra bestämmel-atten annan

i finns emellertid inte. Regleringen torde vidare bli överskåd-serna mer
lig i fall flertalet bestämmelserna förs i särskildvartom av en
registerförfattning. sådan utformningEn också väl medöverensstämmer
den utveckling området beskrivits i det föregående avsnittet.som

När det gäller frågan vilken nivå författningsregleringen skall kanges,
inledningsvis återknytas till de uttalanden regeringen Konstitu-ochav
tionsutskottet redovisades i föregåendedet avsnittet. Det förordadessom
alltså register med känsliga uppgifter iregleras lag.att

I sammanhanget Hälsodatakommitténs förslagbör i betänkandet
Hälsodataregister Vårdregister 1995:95SOU uppmärksammas.-
Hälsodatakommittén föreslog två lagar regleraskallnya som an-
vändningen informationsteknologi inom sjukvården.hälso- och Deav
benämndes lagen hälsodataregister respektive lagen vårdregister.om om

Hälsodataregister skall, enligt kommittén, få nivåföras central för
framställning statistik, för uppföljning, utvärdering kvalitetssäk-ochav



övervägandenSOU 1996:72 och förslag 89

ring sjukvårdhälso- och för forskning epidemiologiskaochsamtav
undersökningar. Lagens tillämpningsområde begränsas, förutom deav

angivna ändamålen, det skall fråga personregisteratt ettnyss av vara om
enligt datalagen förs central förvaltningsmyndighet inomsom av en
hälso- och sjukvården. När det gäller definitionen hälso- sjukvårdochav
hänvisas till lagen vårdregister. Där vård förståsmed vårdattom anges
enligt hälso- sjukvårdslagenoch 1982:763, tandvårdslagen 1985: 125,
lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård och lagen 1991:1129om om
rättspsykiatrisk vård Smittskydd enligt smittskyddslagen 1988:samt
1472. I lagen hälsodataregister skall vissa frågor ärom som gemensam-

för alla hälsoregister in. Inrättandet register skall intedock sketasma av
lagen särskilt beslut regeringen intaget i för-utangenom genom av en

ordning. Enligt kommittén medför denna lösning kravet skydd föratt
den personliga integriteten och kraven flexibilitet i regleringen deav
särskilda registren tillgodoses tillfredsställande s. 107 f..sättett

tillFörslaget lag vårdregister gäller personregister förs inomom som
vården för vissa ändamål. vårdregisterEtt enligtskall, förslaget, få föras
i och för vården patienter för viss ekonomiadministration.samtav
Vidare vårdregisterskall få för framställninganvändas statistik,ett av
för uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring administrationoch på
verksamhetsområdet för uppgiftslämnande föreskrivs i lagsamt som
eller förordning.

regleringenNämnas kan socialförsäkringsregistren uppbyggdäratt av
så i lag från integritetssynpunkt viktiga vareftergränser,att man anger
regeringen i förordning inrättandekan bestämmanärmare om av
register, vilka uppgifter registret får innehålla tidigareDen nämndaosv.
lagregleringen personregister för officiell statistik uppbyggdärom m.m.

liknandepå sätt.ett
Av det sagda kan slutsatsen dras utgångspunkten äratt attnu

författningsregleringen skall ske i lag. Lagen kan utformas formsom en
ramlag, flera olika register skall omfattas lagen ellert.ex.av om av om
kontinuerlig utveckling medför det svårt vilkaförutseäratt atten

uppgifter ingåbörsom osv.
RättspsykiatriskaNär det gäller forskningsregistret talar integritetsskäl

iför så utsträckning möjligt reglera registret i lag. Ettatt stor som
sådant register kommer innehålla mycket känsliga personuppgifter.att
Preciserade ändamål har bestämts registret. Bådeför det gällernär
forskning, inte minst longitudinell sådan, utvecklingsarbeteoch detär

fördel kontinuitetmed och konsekvens beträffande vilka uppgifteren
i registret.förs Det kan således förutses reglerna vilkaattsom om

uppgiftstyper skall föras kommer relativt oförändradeattsom vara
tiden. möjligtDet därför i relativt utsträckning iöver lagär att stor

precisera vilka uppgifter skall ingå registret. ocksåDetta kan skesom
så förändrad terminologi, avseende undersökningar,sättett att t.ex.

vård och påföljder, inte i för omfattning nödvändiggör ändringar istor
registerlagen. Regleringen kan därför i relativt utsträckning görasstor
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i Vissalag. preciseringar det gäller innehållet och fullgörandenärt.ex.
uppgiftsskyldighet slåsbör dock fast i särskild förordning.av en

iDet bör sammanhanget tilläggas Hälsodatakommitténs förslag tillatt
lag hälsodataregister har utformning innebär Rättspsykiat-attom en som
riska forskningsregistret inte faller tillämpningsområdeunder den lagens

avsnitt 7.2.3. Kommitténs förslag innebärse de olika hälsodatare-att
gistren skall inrättas i förordningar.och regleras Som tidigarenärmare

Rättspsykiatriskahar forskningsregistret så känsligt från in-nämnts är
tegritetssynpunkt författningsregleras idet bör lag. Något skälatt atten
föreslå ändringar i Hälsodatakommitténs förslag medför dennaattsom
lag skall omfatta Rättspsykiatriska forskningsregistret finns inte.därför

Registrets innehåll5

Förslag: I Rättspsykiatriska forskningsregistret skall få registreras
uppgifter genomgått rättspsykiatriskhar under-om personer som
sökning eller § 7-undersökning undersöknings-eller motsvarande

enligt lagstiftning, förutsättning uppgifter-former äldre under att
inte härrör från brottmål där åtalet den undersökte iett motna

helhet har ogillats. vissa preciseradedess Endast närmare
uppgifter skall få registreras.

Vilka registreras7.5.1 bör kunnapersoner

utgångspunkt bedömningen vilket innehåll RättspsykiatriskaEn för av
forskningsregistret bör ha detta skall forskning inomär att avse
rättspsykiatrin och utvecklingsarbete inom den rättspsykiatriska
undersökningsverksamheten. Vid bedömningen vilket innehållav
registret bör måste ställning till vilka börha tas personer som
registreras från vilka stadier i straffrättsliga förfarandetoch det som
registrering aktualiseras. Därefterhuvud bör kunna böröver taget

vilka uppgifter få registrerasbörnärmare övervägas om en person som
olika stadierna. Vid måstefrån de dessa överväganden behovet av

integritets-uppgifterna för forskning och utvecklingsarbete vägas mot
aspekten.

sigtill vilka bli aktuella, det enligtOm kan rörman ser personer som
genomgått rättspsykiatriski kapitel 6 de harvad somsom angavs om

blivit föremål förundersökning § 7-undersökning de hareller samt som
tillrättspsykiatrisk vård, vilken form beslut legat grundoavsett somav

ingå i registretför Bör då samtliga dessadetta.
antingen rättspsykiatriskgenomgåttDet faktum haratt en person

sig i fråganundersökning 7-undersökning uttalateller § har alla somav
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sådanha fundamental betydelse både för forskning och utveck-ansetts
lingsarbete uppgifter bör ingå i registret. Detta framståratt om personen

rimlig utgångspunkt. Ett första ställningstagande bör görassom en som
det gäller denna personkrets huruvida ogillande åtaletdocknär år ett av

ha någon betydelse för uppgifterskall avseende bör ingåom personen
inte.i registret eller Därvid bör bedömas både intressant sådanhur en

forskningför och utvecklingsarbete vilka konsekvenserär samtperson
ogillande får från integritetssynpunkt. I och för sig andelenärett

ogillade åtal efter rättspsykiatrisk undersökning liten. emellertidDet är
principfrågan.underordnad betydelse förav

Registreringen i sig inte någon sanktionsform. Sett just dennautgör ur
synvinkel måhända integritetsskälkan inte förtala utesluta deattanses

åtalet ogillats.fall där Men den grunden för undersökning äryttersta en
i misstankealltid fall, brott. Ogillas åtalet, skall denvarten, om

oskyldig.tilltalade Undersökningen alltså förut-grundadesanses en
sättning visade sig felaktig. Därmed kan med fog hävdas attsom senare

frånbevarande uppgifter förfarande egentligen aldrig skulleettav som
innebär integritetskränkning vid fällande dom.ägt större änrum en en

Vid kontakter med forskare har den dominerande uppfattningen varit
fall där åtalet ogillats mindre intresse åtaletde harär än näratt av

bifallits. Synpunkterna kan sammanfattas så för vissa begränsadeatt
frågeställningar, några får ligga utanför rättspsykiatriskadetvarav anses
området, uppgifterna intresse. Frånskulle kunna andravara av
utgångspunkter låtahar hävdats det skulle kunna nackdelatt attvara en

ingå i registret. Exempelvis hävdats det idenna har att ettgrupp
internationellt perspektiv framståskulle och det skullesäreget attsom

invändningar från Någotrisken för de registrerade. skäl haöka att
för utvecklingsarbetet har inte framkommit.kvargruppen

till integritetsintressenaDet sagda leder klart ochväger överatt att
uppgifter i och för sig undersökts där åtalet harom personer som men
ogillats inte bör ingå i registret.

Ställning måste dock till Skallbör dras.närmaregränsentas manvar
kopplingbrottet den tilltalade för har någon särskildkräva dömsatt som

påföljdtill undersökningen Skall någon särskild harkräva attman
till ogillandeut Man kan vidare ställa frågan skälen skalldömts ettom

ogillande objektivnågon betydelse. Skall grund t.ex.av enges
preskriptionansvarsfrihetsgrund nödvärn, m.m. eller bedömas an-

bevisas tilltaladeinte kan dennorlunda det huvudöverän atttagetom
påstått måste drasutfört gärningar åklagaren har Gränsenhar de som

svåraregisteransvarige inte inför alltför gränsdrag-så den ställsatt
sådant avgränsningenningsproblem. måste ocksåDen dras sätt attett

forskningssynpunktfrån acceptabel.är
koppling så förutsättning förviss formAtt kräva sätt attav enen

just gärningregistrering tilltalade fälls till för dendenär att somansvar
lämpligt.undersökningen framstår mindre Enhar föranlett personsom

viss gärning, undersökningenkan åtalas för undersökas och när ären -
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avslutad i mål åtalas för ytterligare gärning. Om åtaletsamma en-
ogillas för den gärning föranlett undersökningen, behöver undersök-som
ningen inte mindre relevant för den gärningen. Skäl saknasvara senare
ofta föranstalta undersökning, undersökningnär redanatt om en ny en

gjorts i målet.har Att utesluta den bara för den första åtals-attpersonen
ogillaspunkten inte rimligär avgränsning.en

påföljdenAtt har bestämts till böter behöver inte heller betyda att
brottet saknar relevans för undersökningen. Om registrering inte skulle
få förekomma i de fall endast böter döms skulle undvikaut, attman

trafikförseelse kunde föranleda registrering. Böter kan emeller-t.ex. en
tid dömas för brott utgjortäven har grund för under-ut ett som en
sökning. Exempelvis kan provokation tillleda böter döms föratt ut ett
brott normalt leder till påföljd.strängaresom en

Något vidskäl ogillande dom tillämpa olika lösningar beroendeatt
skälen till ogillandet finns inte. Här sig integritetsintressena likagör
starkt gällande, vilket skäl tilllegat för ogillandet.grundoavsett som

Över-Var skall dras givetvisgränsen lämplighetsavvägning.är en
vägande skäl talar för utesluta endast de fall där åtalet helt haratt
ogillats. Det bör för registrering inte krävas påföljd har dömtsatt ut,en

tillräckligt har fällts till för brottsligutan attvara personen ansvar en
gärning jämför 29 kap. 6 § och 30 kap. 6 § brottsbalken. Visserligen
kan fall tänkas där det brott den tilltalade döms för helt saknarsom

förrelevans undersökningen. De fallen kan dock förväntas bli relativt få.
Den föreslagna gränsdragningen torde enklast tillämpa iattvara
praktiken ocksåoch tillmed hänsyn registrets ändamål rimligtettger
urval personkretsen.av

Som inledningsvis i detta avsnitt skulle rättspsykiatrisk vårdangavs
kunna kriterium innebär uppgifter börett attvara som om en person
ingå i registret. Oftast har den sådan vård redan genomgåttsom ges
rättspsykiatrisk undersökning eller§ 7-undersökning. En kanperson
emellertid, vilket har i kapitelnärmare utvecklats bli föremål för
rättspsykiatrisk vård ha genomgått någon sådan undersökning.utan att
De sistnämnda fallen beslut rättspsykiatrisk vård har fattatsattavser om

chefsöverläkare avseende den anhållen, häktad intagenellerärav som
enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller den intagenären som

i eller förpassas tillskall kriminalvårdsanstalt 4se och 5 LRV.
Vidare kan utlåtande från chefsöverläkare tillräckligt för domstolsvara
beslut tillöverlämnande rättspsykiatrisk vård redannär ärom en person
föremål för psykiatrisk tvångsvård beroende på denna skallom vara
förenad med särskild utskrivningsprövning vilken vårdoch ärpersonen
föremål för 3 §se andra stycket och 4 § andra stycket LRU.

Denna frånhar dock forskarhåll bedömts mindre in-grupp som
Ett skäl för inställningdenna redovisats för dennaärtressant. attsom

saknas "ingångsdata". Man har alltså inte uppgifter frångrupp samma
inledande stadietdet ställa uppgifterandra kan registreras.att mot som

Ett skäl har har avgränsningensamband med tillannat angettssom
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rättspsykiatrisk vård. Från forskarhåll psykiatriskhar hävdats att annan
i sig lika intressant. dettavård och för Bl.a. berorär att mer

tillfälliga omständigheter psykiska tillstånd ibland avgörän personens
fråga rättspsykiatrisk vård psykiatrisk vård.blir ellerdet om annanom

i registret denneuppgifter skulle förekommaAtt utan attom en person
vård emellertid integenomgått rättspsykiatrisk kanhar undersökts eller

från något hållövrigt inte heller före-godtagbart. Det har föranses
genomgåtthar endastslagits. Om utesluter annanman personer som

erhållitvård rättspsykiatrisk vård, återstår depsykiatrisk än som
blir såledesvårdform genomgåtträttspsykiatrisk vård. Vilken personen

inte. Eftersom valetfår registreras elleravgörande för hanhelt avom
psykiskaomständighetervårdform ibland andra änstyrs personensav

Även får integritetsskälendåligt. här därförtillstånd blir personurvalet
således inte ingå iUppgifter bördennaväga över. om gruppanses

registret.
uppgifter få ingå iinnebär börSammanfattningsvis det sagda att

rättspsykiatrisk undersökninggenomgåttregistret harpersoner somom
från målinte där7-undersökning, såvida uppgifterna härröreller § ett

åren ändrats detogillats. Terminologin har underåtalet helt har när
år 1992. Motsvarandeundersökningsformerna, skedde dettagäller senast

föregåendeemellertid funnits under denundersökningsformer har
genomgåttharUppgiftertidsperiod aktuell.är personer somsom om

vid ogillandeockså, undantagundersökningar bör medsådana samma
få registreras.annars,som

redovisaderegistrerasfåuppgifter bör kunnaDe ovanomsom
iolika stadier dethänförliga till någotbör treavpersoner vara

givetvis undersök-första stadietstraffrättsliga förfarandet. Det avser
registrerasVidare uppgifter kunnaningstillfället. bör som avser

registreras avseendeSlutligen uppgifter kunnadomstolsstadiet. bör även
olika stadiernafrån deRegistrering uppgifterverkställigheten. av

utvecklingsin-forsknings- ochemellertid först främstförutsätter och att
förutsättningintegritetsintressena. En äränväger tyngretressena annan

Rättspsykiatriskatilluppgifternapraktiskt möjligt levereradet är attatt
kvaliteteniforskningsregistret. viktig fråga sammanhangetEn är

Är uppgifterfinnas uteslutakvaliteten dålig, skäluppgifterna. för kan att
diskuterasintresse. frågor skallvarit Dessa närmarehadeannars avsom

få registre-uppgifter börställning till vilkaavsnitt, däri nästa tas som
ras.

Uppgifter i registret7.5.2

olika stadierna Somfrånregistreras deuppgifter bör kunnaVilka
integritetssyn-forskningens behovtidigare måste här vägas motangetts

framkommitundersökningsstadiet ingethargällerpunkter. När det som
Rättspsyki-iregistrerasuppgifter i dagytterligare detyder änatt som

ärenderegistret nödvändiga.atriska är
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Sammanfattningsvis kan det handlarsägas uppgifteratt rörom som
ålder, kön, medborgarskap, VilkenosV., brottslighet ärpersonen som

aktuell resultaten undersökningen. Dessa uppgifter fårsamt av anses som
ganska urval. Samtligasnävt uppgifter har företrädare förett av

forskning och utvecklingsverksamhet betraktats nödvändiga. De börsom
således få förekomma i Rättspsykiatriska forskningsregistret.

Vad gäller domstolsstadiet bör uppgifter, Vilket också sigrörsamma
klart begränsat antal uppgifter, kunna registreras i fårdagettom som

registreras i Rättspsykiatriska ärenderegistret, alltså uppgifter om
utgången i ansvarsdelen, avgörandet i påföljdsfrågan eventuellasamt
beslut utvisning.om

En något svårare avgränsning vilka uppgifterär skall kumusom
registreras från Verkställighetsstadiet. Fortfarande gäller givetvis
grundförutsättningen endast uppgifter haratt om en person som
genomgått någon de aktuella undersökningsformerna och fälltsav som
till någotför i måletbrott registreras.bör kunna De uppgifteransvar

från forskarhåll genomgående har intressanta uppgifteräransettssom
psykiatrisk vård. minimilösningEn innebär endast uppgifterattom oni

rättspsykiatrisk Vård får registreras. Från forskarhåll har emellertid
också, tidigare framhållits intressenämnts, kunmett attsom av
registrera uppgifter psykiatrisk Vård i form slutenvård,om annan av
alltså frivillig vård på sjukvårdsinrättningar. Delade uppfattningar har

idock Viss utsträckning rått intressantahur sådana uppgifterom
egentligen är.

En avgränsning till uppgifter endast rättspsykiatrisk Vård skulleom
innebära registrering uppgifter kan bli aktuell endast avseendeatt av
dem tillhar dömts fängelse eller domstol överlämnats tillsom som av
rättspsykiatrisk Vård. Om har dömts till påföljd dessa.änman en annan
kan det nämligen inte bli aktuellt rättspsykiatriskmed Vård jämför ål
andra stycket LRV. Annan psykiatrisk Vård kan däremot förekommi
såväl verkställighetenunder fängelsestraff under prövotideiettav som
vid dom på skyddstillsyn Villkorligeller dom. fråga blirEn alltsien en

uppgifter skall kunna registreras psykiatrisk Vård ha:ävenom om som
verkställighetenunder skyddstillsyn eller Villkorlig dom.getts av

Registrering all psykiatrisk slutenvård under verkställighetenav
påföljd föra långt.för Det skulle innebäraoavsett t.ex.synes att

uppgifter avseende psykiatrisk vård enligt hälso- sjukvårdslagenoch
1982:763 skulle kunna registreras den har genomgåttom som
undersökning och dömts till Villkorlig dom. Uppenbarligen skullesom
registret med sådan innehållaavgränsning hel informationdelen en som

hänsyn tillmed de uppställda ändamålen inte kan relevant.anses
Tanken har förts fram Vårduppgifter frivillig psykiatriskatt om

slutenvård skulle registreraskunna endast avseende dem dömts tillsom
Motivetfängelse. för sådan avgränsning skulle det kan sägasatten Vara

finnas intresse för lagstiftaren kunna bedömningarstörre görat.ex. att
frihetsberövashur de sig,klarar domstolen tilhar dömtän närav som
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Ä ifrågasättassidan detpåföljd. andra kanfrihetsberövandeicke omen
vilket alltså itill fängelse,har dömtsundersöktadeden somgrupp av

föreliggafunnit hinderundersökningen intevidregel innebär att man
frånintressantaretill straff,den tilltalade dettadöma ärattmot
ochtill Villkorlig domdömtsforskningssynpunkt de harän som

skyddstillsyn.
naturligfinnsrättspsykiatrisk vårduppgifterdet gällerNär enom

utvecklingsarbeteforskning detändamålen. ochtill Denkoppling som
utvecklingsarbete inom detforskningför ochfå användasregistret bör är

sigintegritetenpersonligaområdet. Skyddet för den görrättspsykiatriska
frivilliguppgiftervid registreringgällandevidare starkare omav

tvångsvård. I detuppgiftervid registreringvårdpsykiatrisk än omav
åberopas. lskyddsaspekterintekanfalletsistnämnda t.ex. samma

rättspsykiatrisk vård iockså vårdepisodertordeallmänhet avsersom
undersökningsverk-tilli förhållanderelevantautsträckninghögre vara

registrering itillåta Rättspsy-Ytterligaresamheten. argument mot attett
vårdpsykiatriskuppgifterforskningsregistret änkiatriska annanomav

ändå relativtregistersambearbetningar med andrarättspsykiatrisk är att
Vid sådan sambe-forskning.nödvändig vidofta kommer att vara

vårdfrivillig beaktas.uppgifterarbetning kan om
tillfälligaiblandavsnittet detföregåendei det ärSom merangavs

rättspsykiatrisk vård ellerblirdetomständigheter avgör annansom om
vårdrättspsykiatrisk kanavgränsning till enbartvård. Enpsykiatrisk

vilkadock inteolycklig. handlar detHärdärför sompersoneromsynas
vilka uppgifterregistreras, endastskallhuvudöver utantaget somom

Debestämd personkrets.tidigarebeträffandeingå i registretskall en
till vadsärskilt med hänsyndärför,negativa konsekvenserna är som nyss

begränsade.sambearbetning,sagts merom
medförSynpunkternaolika intressena ochAvvägningen mellan de att

verkställighetsstadietfrånregistreras ärkunnauppgifter börde som
bliverkställighetsstadiet dettakanrättspsykiatrisk vård. Påuppgifter om

rättspsykiatrisktillöverlämnatsdomstol harför demaktuellt som av
blir nöd-innebär detförslagtill fängelse. Dettahar dömtsvård eller att

verkställighetenuppgifterockså vissaregistreravändigt avatt om
frånmöjligt begränsablir intefall detfängelsestraff. I uttagenattannat

gäller docksagdapersonkretsen. Dettill aktuellaSjukvårdsregistret den
i Utdömdaverkställs anstalt.delvishelt ellerfängelsestraffendast som

medintensivövervakningi vissa fall verkställasfängelsestraff kan genom
verkställs dettafängelsestraff sättMenelektronisk kontroll. när ett

LRV.jämför §i fråga 1interättspsykiatrisk vård kommakan
också hafängelsestraffverkställighetenUppgifter ettansesavom

forskningssynpunkt. Man kanfrånsjälvständigt intresse t.ex. se
till fängelsedömsverkställighetstider demmellaniskillnader som

vård.rättspsykiatrisktillöverlämnasrespektive
verkställighetenregistrerasbör kunnauppgifterDe avomsom

inklusiverespektive avslutats,påbörjatsverkställighetenfängelse är när
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tidpunkter för Villkorlig frigivning och iavbrott verkställigheten. När det
vårduppgiftergäller bör uppgifter kunna registreras tidpunkter förom

vård enligt LRV, vårdats vilkaoch diagnoser ställtsvar personen som
för utskrivningar. inkluderarDetta uppgifter flyttningar ochom
diagnoser då ställts.som

Uppgifter få registrerasbör för förfluten tid.även Detta emellertidär
endast möjligt det gäller uppgifternär redan finns i RMV:s arkiv.som

finns uppgifterDe redan där från undersökningsstadietär ochsom
domstolsstadiet. inteDet möjligt registrera uppgifter vårdär föratt om

tid. Hittillsförfluten har nämligen Sjukvårdsregistret inte förts på sådant
möjligtdet skilja vårduppgifter just rättspsyki-sätt äratt att ut som avser

iatrisk vård. Och Kriminalvårdsstyrelsens register gallras personuppgif-
efter år.femter

7.6 Uppgiftsskyldighet

åläggs iFörslag: Domstolarna författning skyldighet tillatt
RMV, uppgiftsskyldighet,nuvarande skicka inutöver domar i
mål där § 7-intyg inhämtats.har Socialstyrelsen Kriminal-och
vårdsstyrelsen i författning skyldighet till RMV lämnaattges

uppgiftersådana finns respektivehos myndighet ochsom som
få ingå iskall Rättspsykiatriska forskningsregistret.

7.6.1 Uppgiftslämnande myndigheter

avsnitt ställning tagits till vilkaI 7.5 har uppgifter fåbör före-som
komma i Rättspsykiatriska forskningsregistret. Närmast redovisas i

vilka myndigheterkorthet förfogar dessa uppgifter i vilkenochöversom
utsträckning de redan har skyldighet lämna sådana uppgifter tillatten

fråganRMV. Därefter tillförande uppgifter till Rättspsy-tas upp om av
kiatriska forskningsregistret bör författningsregleras.

Uppgifter hämtas från rättspsykiatriska undersökningarskall och § 7-
intyg. gäller rättspsykiatriska undersökningar utlåtandetNär det skall

undersökningen, enligt § förordningen7 andra stycket 1991:1413över
rättspsykiatrisk undersökning, till RMV såöverlämnas bl.a. snartom

färdigställts. § 7-intyg också tilldetta skall lämnas RMV. Det ianges
förordningen särskild personutredning i brottmål,15 § 1992:289 om
Uppgifter i Socialstyrelsens rättsliga råd ocksåyttranden skallm.m. av

Någonenligt förslaget förekomma i registret. författningsenlig
skyldighet skicka till RMV finns inte, skickasdessa yttrandenaatt men
ändå enligt sedan tillämpad praxis till RMV.längeen

författningsenlig skyldighet skicka tillDomstolarna har domaratten
undersökning i målet.RMV rättspsykiatrisk har genomförts Omnär
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domstolen beslutar tilltalad skall överlämnas tillatt rättspsykiatrisken
vård och denne vistas enhet för rättspsykiatrisk undersökning,en
skall kopia domen skickas till RMV. Det följer 22 § för-en av av
ordningen 1990:893 underrättelse dom i vissa brottmål,om om m.m.
I 30 § förordning ytterligare situation där kopiasamma anges en en av
domen skall skickas till RMV. Så skall ske, läkares ellerom en
Socialstyrelsens yttrande över rättspsykiatrisk undersökning denen av
tilltalade inhämtats.har Med läkares yttrande vad i LRUavses som
benämns utlåtande beträffande rättspsykiatrisk undersökning. Det är
således det sistnämnda stadgandet grunden förutgör den över-som
vägande andelen domar skickas till RMV.som

Domstolarna skickar i viss utsträckning också domar i mål där § 7-
intyg har hämtats in till RMV. Någon författningsenlig skyldighet för
domstolarna detta finnsgöra emellertid inte.att Som i avsnittangetts
4.1.1 bygger detta förfarande på hemställan från RMV till Domstols-en
verket.

Uppgifter verkställigheten fängelse finns hos Krirninalvårds-om av
styrelsen. Uppgifter rättspsykiatrisk värd finns hos Socialstyrelsen.om
Dessa myndigheter har för intenärvarande någon skyldighet skickaatt
sådana uppgifter till RMV.

7.6.2 Nödvändig författningsreglering

Det finns flera skäl för författningsreglera tillförandet uppgifteratt tillav
Rättspsykiatriska forskningsregistret. Det tillförsäkraär sättett att att
uppgiftslämnande i praktiken fungerar. Det emellertidär också så, vilket
kommer framgå i det följande, sekretesslagensatt bestämmelseratt
innebär sådan reglering oftast tordeatt förutsättning fören attvara en
uppgifterna skall kunna tillföras registret.

Sekretess gäller, i avsnitt 5.2.4, förutom enskildaangettssom mot
andra myndigheter,även kap.1 3 § sekretesslagen.mot Om sekretess

gäller för de uppgifter skall tillföras registret från andra myndig-som
heter, kan alltså sekretessen hinder förutgöra utlämnande. Enligt 14ett
kap. §1 sekretesslagen hindrar sekretess emellertid inte uppgiftatt
lämnas till myndighet, uppgiftsskyldighet följer lag elleren annan om av
förordning.

I det följande skall redogörelse för under vilka förutsättningarges en
sekretess gäller för de uppgifter skall tillföras registret från andrasom
myndigheter RMV. Därefterän förs huruvidaavseendeett resonemang
uppgiftsskyldigheten bör författningsregleras och hur detta i så fall bör
ske. Slutligen diskuteras huruvida någon författningsreglering behövs för
de uppgifter skall föras i registret från handlingar redansom som
finns hos RMV. Bakgrunden till detta 1 kap. 3 § sekretesslagen.är
Enligt denna bestämmelse gäller nämligensekretessen inte bara i
förhållande till andra myndigheter också olikamellan verksamhets-utan
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självständigainom myndighet, betraktadenär är att somgrenar samma
i förhållande till varandra.

uppgifter yttranden detFrån Socialstyrelsen skall inhämtas dels avur
erhållit frånSocialstyrelsen harrättsliga rådet, dels uppgifter som

tillämplig. Enligtsjukvårdsinrättningar. 7 kap. 1 § sekretesslagenHär är
sjukvården förinom hälso- ochbestämmelse gäller sekretessdenna

personliga för-hälsotillstånd och andrauppgift enskildesdenom
röjasstår uppgiften kan deninte klarthållanden, det utan attattom

närstående liderenskilde eller någon honom men.
verkställighetenuppgifterkriminalvården skall inhämtasFrån om av

uppgiftsekretess förfängelsestraff. kriminalvården gällerInom om
enskildeden ellerpersonliga förhållanden, det kanenskilds antas attom

förlider fara uppkommernärstående ellernågon honom attattmen
uppgiften röjs,allvarligt 7våldnågon för ellerutsätts annat ommen

Är föremål för hälso- ellerdömde§ sekretesslagen. denkap. 21
enligt 7 kap.sedvanlig sekretessverkställigheten, gällersjukvård under

i verksamheten.uppgifter förekommer den§ förl som
utgången i ansvarsdelen,uppgifterDomstolarna skall lämna om

utvisning i målbesluti påföljdsfrågan eventuellaavgörandet samt om
rättspsykiatriskt utlåtandedömde det har utfärdatsbeträffande dendär ett

uppgifter ibegränsadesig alltså vissa§ 7-intyg. Deteller rörett om
sekretessbestämmelsernai handdomstolarna det förstadomslutet. Hos är

Enligttillämpliga. dennabli22§ sekretesslagen kani 7 kap. som
enskildsuppgiftbrottmål fördomstol iparagraf gäller sekretess hos om

vidframkommerförhållandenpersonligahälsotillstånd eller andra som
sådanundersökning ellerrättspsykiatriskpersonutredning,särskild annan

uppgiftendensärskild anledning kanutredning, det antas att somom av
uppgiften röjs.lidernågon närståendehonomellerrör men om

med sekretessbe-skerfinns vissa särskilda regler vadDärutöver somom
tagits iförhandling ellerförebringats viduppgifterlagda har ensom

i korthetuppgifter i kanNär det gäller domar nämnasdom. atten
detta.förordnardomstolen i domenbestår endastsekretessen omom

iendastsekretessbeläggassjälvaUppgifter i domslutet kan rena
undantagsfall.

uppgifter Socialsty-hossekretessregleringen förredovisadeDen nu
uppgiftsskyldighet börmedförKriminalvårdsstyrelsenrelsen och att

skyldighet redaninte sådanförordning, ärföreskrivas i ellerlag om
Socialstyrelsensfrånyttrandendock förföreskriven. Undantag bör göras

intedettaRMV ärtillställs redanrättsliga råd. yttrandenDessa trots att
sammanhang utformaförevarandeiNågot skälförfattningsreglerat. att

tillförasskall kunnafrån yttrandenauppgifterföreskrift för atten
sekretessreglernainte. kanfinns alltså Däremotregistret geom

fråga.anledning dennaöveratt se
frånhindra domstolarnainteför sig normalti ochSekretessen torde

in. I dag7-intyg har hämtatsi mål där §till RMVskicka domaratt
domstolarnaskyldighet förförfattningsenlignågonfinns inte att



ÖvervägandenSOU 1996:72 och förslag 99

expediera domar till RMV i sådana mål. Och domar skickas i endast
ungefär hälften de målen. En författningsenlig skyldighet förav
domstolarna sända domar till RMV i mål där § 7-intyg har inhämtatsatt

därförbör ställas upp.
Sekretessen enligt tidigare nämnda 7 kap. l § sekretesslagen aktuellär

också hos RMV. Enligt paragrafen gäller nämligen sekretessen inom
hälso- och sjukvården i medicinskäven verksamhet. Som exempelannan

sådan verksamhet bl.a. rättspsykiatrisk undersökning.anges
Frågan då uppgifterär förekommer i den rättspsykiatriskaom som

undersökningsverksamheten hos RMV kan hinder sekretessutan av- -
vidarelämnas till verksamhet inom RMV förandeen ettsom avser av

register för forsknings- och utvecklingsarbete. Det saken gäller alltsåär
rättspsykiatriskaden undersökningsverksamheten i förhållande tillom

registerverksamheten sådanär självständig verksam-att anse som en
inomhetsgren RMV i l kap. 3 § andra stycket sekretessla-som avses

gen.
I kommentaren till sekretesslagen Corell m.fl., Sekretesslagen, 3

uppl. 1992, 67 ff. behandlas frågan vad självständigmeds. som avses,
verksamhetsgren. Där bl.a. följande. Vissa ändringar be-anges av
stämmelsens utformning gjordes vid utskottsbehandlingen. Syftet med
ändringen torde ha varit markera självständighet; enbartatt grenarnas
uppdelningen organisatoriska enheter inom myndighet alltså inteären

tillräckligt kriterium för sekretess skall kunna upprätthållas mellanett att
olika verksamhetsgrenar. Under år har utveckling iskettsenare en
riktning mindre tonvikt vidläggs myndighets formellamot att en
organisatoriska indelning. Utvecklingen sammanhållenmot en mera syn
på myndighets verksamhet och den minskade diversifieringen tordeen
medföra reglerna i andra istycket viss mån fått mindrehar aktualitetatt
på statligadet området. Länsstyrelserna torde tillha hört de myndigheter

har haft tillämpa det andra stycket. Reformeringen länsstyrel-attsom av
i riktning samordnad länsförvaltning torde emellertidmotserna en mera

tillleda bestämmelsen länsstyrelseområdet inte längre haratt samma
aktualitet tidigare. Vissa uttalanden i lagstiftningsärende inteettsom som

till lagstiftningledde prop. 1981/82:l86 38 intresse. Därärs. av anges
det svårtbl.a. är generellt uttala sig i vilken utsträckning detatt att om

förekommer olika verksamhetsgrenar inom och Skolmyndigheten samma
detta torde sällan förekomma, bortser från skol-attmen mera om man

hälsovården. Justitieombudsmannen har i JO 1990/91beslut 378ett s.
funnit medicinklinik inte självständigt iäratt att etten anse som organ
förhållande till anslagsbeslutande i frågor ochrörorgan som resurser
liknande frågor.

RMV skall enligt sin instruktion avsnittse 2.2 bl.a. försvara
rättspsykiatriska undersökningar och § 7-intyg i brottmål Det tordem.m.

denna verksamhet undersökningar,närmast yttrandenvara genom som
från Socialstyrelsens rättsliga råd och domar inflyter till verket. RMV
skall emellertid också för utvecklingsarbete forskningoch stödsvara
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betydelse för verksamheten. Rättspsykiatriska forskningsregistret skallav
forskning utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin.och Man kanavse

viss forskning sikte spörsmålförutse kommer inomatt att ta
rättspsykiatrin saknar direkt koppling till RMV:s verksamhet ochsom en
ansvarsområde. registret ocksåMen lär komma stöd förutgöraatt

inom rättspsykiatrin direktforskning betydelse för verketsärsom av
ansvarsområde. registret fåverksamhet och Dessutom skall föranvändas

något enligt sin instruktionutvecklingsarbete, RMV skall för.svarasom
i utvecklingsarbete forskningVerksamheten och stödstort som avser

inte självständig verksamhet undersök-kan gentemotanses som en
ningsverksamheten. Och i anslutning till Rättspsykiatriskaverksamheten
forskningsregistret får sådant övrigha samband med verksamhetanses

inte denna bör självständig Verksamhetsgren.helleratt anses som en
Någon författningsreglering tillförandet till registret uppgifterav somav

såledesförekommer i undersökningsverksamheten inte nödvändig.är

Information7.7 och samtycke

enskilde innanInformation alltid till denFörslag: skall lämnas
registreras i Rättspsykiatriska forsknings-uppgifter denneom

registeransvarig förregistret. RMV skall såsom ha ett attansvar
visst innehåll. Någotinformationen lämnas och den haratt ett

information iinformerat samtycke eller samband medkrav
behandling införande i registretpersonuppgifter böränannan av

inte ställas upp.

7.7. 1 Inledande synpunkter

från registrerade fåttFrågan information till eller samtycke den harom
internatio-aktualitet, inte minst till innehållet i vissamed hänsynstor
nationellanella dokument. Först bör bedömning dengörasen av om

informationinternationella regleringen innebär ellereller kravatt ett
måste intesamtycke ställas Om detta bör övervägasär tvunget, omupp.

sådant ändå skallkrav ställasett upp.

7.7.2 Bakgrund

tillstånd Datainspektionensådana personregister skallFör kräversom
föreskrifter.vissa förutsättningar, enligt 6 § datalagen, meddelaunder

får ingå iföreskrift vilka personuppgiftersådan kan bl.a.En somavse
personuppgifter fårföreskrivitspersonregistret. I del fall har atten

registreras endast med den enskildes samtycke.
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När det gäller Datainspektionens praxis avseende forsknings- och
statistikregister följandekan I de fall fråga intenämnas. är ettom
förenklat ansökningsförfarande gäller enligt huvudregeln kravett
informerat samtycke. Med informerat samtycke förstås den enskildeatt
i förväg fåtthar del tillgänglig information bl.a. behandlingensav om
ändamål och vilka personuppgifter eller slag personuppgifter detav
gäller och därefter frivilligt lämnar begärda uppgifter eller medger att

inhämtas frånde någon källa. Datainspektionen emellertidannan anser
metoder för lämnande information ibland kan diskuteras ochatt attav
krav på informerat samtycke undantagsvis helt kan efterges.ett

Undantagen regelmässigt uppgiftsinhämtande sker annatavser som
enkäter eller intervjuer.sätt än Det sig alltsårör närmastgenom om

registerforskning och främst fall där registret existeraskall endast en
kortare tid. fallDe aktualiserar undantag från informeratkravetsom
samtycke enligt praxisär när

hälsotillståndet hos dem skall registreras det svårtgör attsom-
informera vanligt sätt,
det kan oetiskt kontakt med dem registrerasskallatt taanses som-
eller
informationen skulle förrycka undersökningens resultat.-
Vid registerforskning Datainspektionen vidare informationattanser

i del fall kan lämnas direkt till den enskilde,sätt änannaten t.ex.
anslag eller annonsering i Härför förutsätts deattgenom pressen. som

skall registreras kan förväntas positiva till registreringen och detattvara
gäller mycket populationer.stora

EG-direktivet innehåller, tidigare huvudregel kravnämnts,som en om
på dels information, dels samtycke känsliga personuppgifter skallnär
registreras inte har hämtats direkt från den enskilde. Samtycke ochsom
information behandlas i olika artiklar artikel 8 artikeloch ll. Det kan

tilläggasdock isamtycke, artikel definition innebäratt attges en som
den registrerade skall informerad. frånUndantag samtycke kanvara
enligt artikel 8 4 i lagstiftning eller till-göras beslutettp. genom av
synsmyndigheten detta sker med hänsyn till viktigt allmäntettom
intresse och lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Kravet informationom

enligt artikelgäller intell lämnande information visar sigom av
omöjligt eller skulle innebära oproportionerligt ansträngning. Intestoren
heller gäller informationskravet registrering eller utlämnandeom
uttryckligen föreskrivs i författning. likhetI med vad gäller vidsom
undantag från kravet samtycke sådanaskall för fall föreskrivas
lämpliga skyddsåtgärder.

Europarådets Recommendation 83No. R 10 the Protection ofon
Personal Data Used for Scientific Research Statistics innebär, såvittand
här intresse, i principär undantagslöst krav informeratettav

Enligtsamtycke. regel 4.4 får personuppgifter allmänna privataellerav
emellertid lämnas för forskningsändamål informeratut utanorgan

samtycke idet sker överensstämmelse med i inhemsk fastställdalagom
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Regleringen dock sikte personuppgifterskyddsbestämmelser. tar att
direkt från enskilde. Som i avsnittinhämtas den 7.1.1 menadeangetts

Datalagsutredningen sitt datalag SOU 1993: 10i slutbetänkande En ny
från informerat för forsknings-195 undantaget krav samtyckeatts.

i inhemskändamål vid utlämnande sker överensstämmelse med lagsom
användningen i behandlingden efterföljande formäven av en nyavser

personuppgifterna forskningsändamål. tolkningen innebärför Denav
informeratalltså registerforskning kan ske samtyckeutanatt om

iuppgifter till registret har skett överensstämmelse medutlämnandet av
inhemsk lag fastställda skyddsbestämmelser.i

officiell statistik1995:606 vissa personregister förLagen om
registreringeninnehåller skall upplysaskrav närett att personer om

frånin direkt till personregistret de elleruppgifter hämtas ärsom avses
informationskrav i fall uppgifterna inte hämtasbli registrerade. Något de

från registrerade emellertid inte ställts I för-direkt den har upp.
följande skäl för detta.1994/952200 27arbetena prop. s. gavs

i varje enskilt fall skallRegeringen regel attattanser en om man
för långt komplicerainformera den registrerade skulle föra och

inte informa-framställningen statistik godtagbart Ensätt.ettav
inte heller i de internationellationsskyldighet detta slag förutsättsav

in-dataskydd, i de fallåtaganden Sverige gjort beträffandesom
emellertiduppgifter författningsregleras. Det kanhämtandet varaav

registrerade i andra former,lämpligt deatt genom annonser.
registrering-något informationellerbroschyrer sätt,annat omges

en.

finns informationregisterförfattningar bestämmelserflera andral attom
inte Så fallet isamtycke ställsskall lämnas, medan krav är t.ex.upp.

biverkningsregister angående läkemedel,förordningen 1994: 1521 om
socialförsäkringsregister, lagen 1994:4591994:1517lagen omom

sjukförsäkrings-arbetsförmedlingsregister och lagen 1993:747 om
försäkringskassorna.register hos de allmänna

ForskningsetiskForskningsetiska utredningen förde i betänkandet
1989:74Organisation, information utbildning SOUprövning. och ett

iinformerat samtycke 43 ff. samband medutförligt s.resonemang om
frågan informeratforskningsprojekt. Utredningen menade att om

undersökningar intervjuma-framför allt i därsamtycke ställs sin spets
viss mån i undersökningarregisteruppgifter och iterial kombineras med

enbart registerdata.byggersom
informerat samtycke skallviktig aspekt bedömerEn när man om

Forskningsetiskaregisterundersökningar enligti samband med är,krävas
fåinte forskaren kanutredningen, hur uppgifterna hanteras. När ens

användningindivid,identifierande uppgifterfram t.ex. genom avom en
inte rimligt de undersöktakryptering, utredningen detmenade är attatt

uppgifter registret.särskilt varje gång hämtarinformerasskall urman
in-i ordalagUtredningen i allmännaförordade stället att man mer

till myndigheteruppgifter lämnar kandeformerar att en personom
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för forskningkomma användas och statistik med sådana rutineratt men
inte de hanterar materialet möjlighethar identifieraatt attens som

personerna.
sådan registerforskning finns vidareVad gäller där behov frånatt

registren för hämta vissa uppgifter patientjournaler, ansågatt t.ex.ur
iblandutredningen det kan befogat avstå från informeratatt attvara

samtycke. Som exempel nämndes fråga forskning inomdet äratt om
canceromrâdet finns påtagliga risker informationen ioch det för sigatt
skulle kunna skapa och upplevas hotande.oro som

avstå frånskäl utredningenEtt samtyckeannat att togsom upp var
förhindra kvalitativt forskningsinsats.detta skulle god Enligtenom

utredningen gäller detta främst för former kritisk samhällsve-delen av
vidibland deltagande observation, experimenttenskap, ochävenmen

Utredningen vidare individuelltliknande. menade samtycke inteatt
inhämtas vid undersökningar registeruppgifterheller kan kräversom av

från 10 OOO-tals 100 OOO-tals människor. sådanaslag eller Föravgränsat
anvisades information i massmedia liknande lämpligfall och som en

lösning.
Utredningen för etiska problematiken kring in-stannade denatt

måste bedömas från fall till fall. Bedömningenformerat samtycke bör,
specifikaenligt utredningen, ske utifrån grundlig kunskap deten om

risker potentiella iprojektets syfte, eventuella och brettnytta ett sam-
hällsperspektiv. Utredningen föreslog forskningsregister skall kunnaatt

licens från Datainspektionen beslutinrättas enbart med och attatt om
informerat forskningsetiskavstå från samtycke skall fattas av en

också ingå politiskakommitté det skall lekmändär utsessom av organ
landsting.inom kommun och

Datalagsutredningen föreslog i sitt datalag SOUbetänkande En ny
vissa särskilda behandling känsliga1993:10 bestämmelser avom

personuppgifter för forsknings- eller statistikändamål. Sådana personupp-
enligt förslaget för nämnda ändamål få behandlas dengifter skall utan

medgivandeenskildes endast om
inhämtasynnerligen eller tidsödandedet skulle kostsamt attvara-

samtycke,
statistikändamåletenskildes hälsotillstånd forsknings- ellerellerden-

enskilde,skada densådant begäran samtycke kanär att antasen om
eller

undersökningens resultat.enskilde skulle förryckakontakt med denen-
enligt förslaget,ytterligare förutsättning för behandlingenEn är, att

statistikpro-forsknings- ellersärskilda föreligger med hänsyn tillskäl
behandlingenvidvikt, personuppgifter, säkerhetenjektets behovet avav

Det börbehandlas.tid uppgifterna skalluppgifterna och den som
skallbestämmelserinnebär allmännaförslaget datalagensnämnas attatt

reglerarintei mån registerlagenstatsmaktsregister endast denförgälla
också medFramhållas börinformationsbehandlingen.ivissa attmoment
personuppgif-medvidtasutredningen varje åtgärdbehandling avsåg som
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automatisk databehandling, alltså bl.a. inmatningter ochgenom
användning personuppgifter.av

Hälsodatakommittén föreslog den registeransvarig föräratt ettsom
hälsodataregister skall upplysa den enskilde omfattas registretsom av
och allmänheten förekomsten registret SOU 1995:95 128 f..om av s.
Kommittén motiverade detta med skyldigheten upplysa allmän-att att
heten förekomsten register innehålloch dess viktig delärettom av en
i integritetsskydddet den kommittén föreslagna för-som genom av
fattningsregleringen byggs kring dessa register. Man menade attupp
upplysningarna till allmänheten den enskilde bättre kontrollmöj-ger en
lighet registerhanteringen och hos allmänheten skapar förtroendeav ett
för registreringen sker tillbörligt Information skall enligtatt sätt.ett
förslaget alltid lämnas till allmänheten. När det gäller huruvida informa-
tion skall lämnas till enskilda innebär kommitténs lösning detta skallatt

och bestämmas regeringeniövervägas samband inrättandemedav ettav
hälsodataregister.

Även i den kommittén föreslagna vårdregisterlagen finnsav ettom
informationskrav 172s. f.. Den registeransvarig skall, enligtärsom

tillförslaget, den registrerade får information registret. Dettaattse om
motiverades med det från integritetssynpunkt angelägetäratt att
patienten får information eftersom vårdregister skall få föras oavsett
patientens inställning till bli registrerad. Kommittén menade vidareatt

informationen viktig för allmänhetens förtroendeär för registren.att

Är7.7.3 krav information eller samtycke nödvändigtett

Den tecknade bakgrunden visar det främst internationelladenärattnu
regleringen bör beaktas krav pånär överväger ettsom man om
information eller samtycke nödvändigt. När det gäller Europarådetsär
rekommendation saknas anledning någon bedömninggöra änatt annan
den Datalagsutredningen gjorde. Kravet informerat samtycke gäller
alltså inte skyddsbestämmelser i lag.tasom

Även EG-direktivet innebär såväl samtycke information kanatt som
med viss författningsreglering.ersättas Ett krav sådanadock be-är att

måstestämmelser ha viss grad konkretion. Undantagsvillkoren ien av
artikel 11 torde kunna uppfyllas. Att i lag för vilka ändamål insam-ange

innebärlande sker inte några problem. Utlämnande kan svårare attvara
fråganförutsäga och därför vilken grad konkretion iär krävsav som

detta hänseende. vissEn ledning erhållas vidkan jämförelse meden
vilka krav enligt artikel information.ll ställs Där in-attsom anges
formation skall lämnas exempelvis eller de kategoriermottagarnaom

uppgifterna. Med tillhänsyn de för Rättspsykiatriskamottarsom
forskningsregistret ändamålenuppställda torde det möjligt iattvara
författning de mottagarkategorier uppgifter tillskall lämnas utange som
i enlighet med ändamålen.
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Slutsatsen blir alltså varken den nationella eller den internationellaatt
regleringen nödvändiggör information eller samtycke, den nationellaom
lagstiftningen uppfyller vissa krav. Skäl kan emellertid finnas att trots
detta ställa sådana krav.upp

Är7.7.4 krav på information ellerett samtycke lämpligt

Regleringen registret i författning innebär allmänav att en mer
information riktar sig till såväl allmänheten de enskildasom som ges.
Ytterligare information den framstår därför intetypen nödvän-av som
dig. Det följande därför sikte individinriktadresonemanget tar mer
information respektive samtycke från enskilda. Med samtycke avses
därvid informerat samtycke.

En möjlighet ställaär krav informationatt eller samtyckeettupp
i samband med registreringen. Information respektive samtycke bidrar
till skyddet för den enskildes personliga integritet. Det ligger vidare

imycket tanken detta höjer allmänhetens förtroende föratt register.ett
Vissa omständigheter talar emellertid sådan lösning. Ett skälemot en

har framförts år del de aktuellaatt skullesom fara illaen av personerna
sådant besked. Det skulle kunnaett medföra derasav psykiskaatt

tillstånd allvarligt försämrades. Dessa farhågor framstår dock som
överdrivna. De kan alltså inte utgöra skäl för avstå frånettanses att
information eller samtycke. Ett krav samtycke innebäraskulle deatt

inte samtyckte saknades i registret. Med tillhänsyn ändamålensom med
registret skulle detta mycket olyckligt. En hel del projekt skullevara
omöjliggöras eller klart försämras. Avsikten ocksåär registretatt
utförligt skall regleras i lag och förordning. Detta bidrar givetvis till att
upprätthålla skyddet för integriteten. Det ocksåär försätt såvälett att
den enskilde allmänheten informationöppen innehållet isom ge en om
och syftet med registret. På registreringsstadiet kan ändamålet med
registret beskrivas för den enskilde. Däremot kan inte de olika forsk-
ningsprojekten o.dy1. Ett krav på samtycke skulle innebäraanges. att
den samtyckte någon form tillståndgenerelltsom användagav attav
uppgifterna inom för de angivna ändamålen, såvida inte samtyckeramen
skall krävas också för behandling personuppgifterna.annan av

Den andra möjligheten tidigareär, nämnts, ställa kravattsom ettupp
information eller samtycke uppgifternär används för något av

ändamålen, alltså forskning eller utvecklingsarbete. Det skulle kunna
Åinnebära färre behöver kontaktas. sidanatt andra kan det blipersoner

aktuellt kontakta vissa vid upprepade tillfällen.att Dessutompersoner
fråganär inte åtminstone information måste lämnas ävenom

registreringsstadiet. Det skulle kunna bli förvirrande för denannars
enskilde få vissa besked han ingår iatt forskningsprojekt däratt ettom

använder uppgifter från register denne inte känner tillman ett som att
han ingår Ett krav information eller samtycke detta stadium
bidrar, liksom sådant krav ställs vid registreringen,ett tillom upp
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personliga integritet till allmänhetensför den enskildes ochskyddet
registret.förtroende för

vid registreringenangivna med krav samtyckenackdelarnaDe ett
samtycke stadiumkan också ifrågasättas dettaDetväger etttungt. om

Vidrättvist skall registreras.egentligen meningsfullt och denär mot som
den enskilde exakt vadbör ställas kravsamtycke ännu större att vet

information.preciseringentill det gällerhan samtycker än när av
Övervägande inte krav på samtyckeskäl alltså för ställatalar ettatt upp

användning enligt ändamålenvidstadium. Ett krav samtyckedetta
i forsknings-skulleinte samtyckte saknasskulle innebära deatt som

emellertid möjligt hautvecklingsprojektet. Här skulle deteller attvara
innebära kravetskulle kunnaundantagsregel. Regeln attt.ex.en

saknades skullevissainte gällde det faktumsamtycke att personerom
tilloetiskt, med hänsynprojektet det skulleförrycka hela eller varaom

i projektet ingåendeprojektet gällde, kontakta devad att personerna.
aktuellt,emellertid ofta kommerkompliceras detFrågan t.ex.att varaav

Datainspektionen upprättandetillstånd försöka hosför forskare, atten
inspektionen ställningVid prövningenpersonregister. den taregetettav

praxis innebärDatainspektionensinformerat samtycke.till bl.a. att
skulleEftersom undantagsådant krav ställshuvudregeln är att ett upp.

myndighet,någonförfattningsreglerades skullefråganbehövas om
ellerundantag skulleregisteransvarige, görassannolikt den pröva om

svårtdärförfinns dettillståndsförfarandeSå länge ärinte. attett se
tillsärskilt med hänsyn denförfattningsreglering,mednågra vinster en

prövningDatainspektionen förinomfinnsoch kompetenserfarenhet som
tilläggas god-forskning börfrågor. det gällersådana När att ettav

enligt huvudregeln kräverforskningsetisk kommittékännande av
avsnitt 3.4.från deltagarna,informerat samtycke se

användningvidangående samtyckekravharDet ettsagtssom
informations-gällergiltighet detändamålen sinenligt även näräger ett

också svårt finna skäl förstadium. Därför detpå dettakrav är ettatt
ändamålen. Däremot böranvändning enligtinformation vidkrav ett

Detta krav börregistreringen ställasinformation vidpåkrav varaupp.
registreringinnantill enskilde börInformationen denundantagslöst. ges

gången,aktualiseras för förstabrottmålvisstuppgifter avseende ettav
enligt förslagetUppgifter skallundersökningen.alltså i samband med

undersökningsstadiet,brottmålstadier ifrån olikaregistreraskunna ett -
frånuppgifternaRegistreringenverkställighetsstadiet.domsstadiet och av

Informationvid tillfälle.intestadierna i regel skeolika lärde ett
uppgifter frånsåvitt gällergångemellertid enbart lämnasbehöver etten

registreringaktualiserasåterfaller i brott,sedanvisst mål. Om en person
information lämnasdå ställasuppgifter. Krav bör attuppnyaav

igen.
muntligkombineras medochi någon trycksakInformationen bör ges

registretsregisteransvarig,information. Den bör ärsomange vem
Rättspsykiatriska forsk-iförekommaändamål, vilka uppgifter kansom
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ningsregistret och de huvudsakliga användarna. Vidare informationbör
gällande sekretessbestämmelser och säkerhetsbestämmelser. Denges om

enskilde bör också upplysas datalagens bestämmelser i frågaom om
få registerutdrag och begära någonrätten rättelse uppgift äratt att om
Slutligenfelaktig. bör översiktligt vad gäller t.ex.anges som om

terminalåtkomst, utlämnande på ADB-medium och bevarande av
registeransvarigeuppgifter. Den bör ansvarig för informationattvara

lämnas.

Användningen7.8 uppgifternaav

tillägg iFörslag: Ett 7 kap. § förstal stycket sekretesslagen skall
så sekretessen enligt denna ocksåbestämmelse omfattargöras att

i anslutningverksamheten till registret. Utlämnande skall prövas
RMV. Utlämnande ADB-medium skall få ske endastav om

användning uppgifterna förenlig med registretsärmottagarens av
ändamål. De uppgifter får ingå i registret skall få användassom

sökbegrepp. Endast den sådanaRMV har arbets-som som
uppgifter denne måste terminalåtkomst få sådanha skall haatt
åtkomst och antalet tillskall begränsas vad ärpersoner som
nödvändigt för verksamheten skall kunna bedrivas. Forskarnasatt
användning personuppgifter från Råttspsykiatriska forsknings-av
registret efter inteutlämnande skall författningsregleras.

anmärkningar7.8. 1 Inledande

avsnitt vilka RåttspsykiatriskaI 7.2 bestämdes för ändamål forsknings-
registret få användas. Som från integritetssynpunktbör där detärangavs

vikt begränsa ändamålen så möjligt. givenmycket Enattav som
utgångspunkt i såväl nationella internationelladen den datarättsligasom
regleringen behandlingall personuppgifter skall förenligär att av vara

ändamålen.med de uppställda
följande frågor användning Råttspsykiat-I det tas upp som avser av

riska forskningsregistret uppgifter enligt fåoch de förslaget börsom
registreras i följande avsnittendetta. De behandlar sekretessennärmast

uppgifter i registret avsnitt vissa frågorför 7.8.2 utlämnande,samt om
innebärnämligen vad sekretessen för utlämnande, skall prövavem som

ADB-medium avsnittenutlämnande skall ske och utlämnandeom
två följande avsnitten redovisas övervägandena angående7.8.3 5. I de-

terminalåtkomst. nämnda frågeställ-sökbegrepp och Gemensamt för de
tillningarna de användning uppgifterna direkt i anslutningär att avser av

registret. uppgifterna tillNär väl har lämnats forskare kommerut en
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olikadenne använda dessa En övergripande frågasätt. äratt om
vidare användning avslutningsvis.denna skall regleras. Detta behandlas

7.8.2 Sekretessen för uppgifter i registret

avsnitt 7.6.2 behandlats vilken olikaI har sekretess gäller för desom
personuppgifter skall tillföras registret uppgifterna finns hosnärsom
respektive myndighet. avsnittet konstaterades också för-I det att en
fattningsreglering uppgiftsskyldighet registretbehövs för skallattom

alltsåtillföras uppgifter. Resultatet blir olika slags uppgifterkunna att
finnas i registret. fråga dels uppgifterkommer Det äratt om som

från myndigheter dels uppgifterinhämtas andra RMV, redanän om som
då uppgifternafinns på RMV. Vilken sekretess gäller hos RMV för i

registret
Utgångspunkten enligt sekretesslagen sekretessen normaltär äratt

viss viss myndig-till visst ärende, verksamhet ellerbegränsad ett enen
för det primära sekretess-het. I sekretesslagens förarbeten kallas detta

området. innehåller emellertid regler innebär sekretessenLagen attsom
primära sekretessområdet. Man talar dåspridas utanför detkan om

sådan följer alltsåsekretess. regel saknas, sekretes-sekundär Men om en
uppgift utanför primärainte med lämnas det sekretess-når utsen en

primär finnasområdet. sekretessregel gällerDäremot kan somen annan
myndigheten verksamhet.för den mottagande eller dess

uppgifter tillförasinnebär följande för de skallsagdaDet som
olikai avsnitt 7.6.2 gäller Sekretessregler hosregistret. Som angavs

Kriminalvårdsstyrelsen för uppgifter personligaSocialstyrelsen och om
sekretessbestämmelse,förhållanden tillförs registret. Samma 7 kap.som
Socialstyrelsen itillämplig hos och RMV:s§ sekretesslagen, dockl är
iBestämmelsen 7 kap. 1 § sekretesslagenundersökande verksamhet.

emellertid inte tillämplig i registerverksamheten. Paragrafentorde vara
sjukvårdtillämplig på sådan hälso- och ochnämligen baraär annan

individuellt inriktad. Frågan därförmedicinsk verksamhet ärär omsom
uppgifter tillförtsändå kan gälla förnågon sekretessregel somannan

registret.
personuppgifter i personregistersärskild sekretessregel finns förEn

sådanaSekretess gäller för16 § sekretesslagen.enligt datalagen, 7 kap.
utlämnande skulle medförapersonuppgifter, det kan attattantasom

databehandling i strid med datalagen.automatiskuppgiften används för
för det fall det kanfinns också bestämmelserparagrafenI antas att

automatisk databehandling i utlandet. Dennaföruppgiften skall användas
RMV:ssig tillämplig det gälleralltså i och förbestämmelse närär

forskningsregistret. emellertidRättspsykiatriska Detverksamhet med är
tillämpningsområdet bestämmelsen starkt begränsatföruppenbart äratt

tillfredsställande skydd.intebestämmelsenoch ettatt ger
Även forskningsregistretRättspsykiatriskaiuppgifterna detom

utvecklings-statistik i exempelvis RMV:sframställninganvänds för av
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arbete, blir föreskrifterna statistiksekretess i 9 kap. §4 sekretessla-om
inte tillämpliga hos RMV. Den paragrafen nämligenär endastgen

tillämplig i sådan särskild verksamhet hos myndigheten som avser
framställning statistik eller iden utsträckning regeringen föreskriverav -
det i därmed jämförbar undersökning. Någon sådan verksamhetannan-
eller undersökning förekommer inte hos RMV.

Någon primär sekretessregel 7 kap. 16 §än sekretesslagenannan
alltså inte kunna bli tillämplig i RMV:s registerverksamhet. Isynes

sammanhanget emellertidbör 13 kap. 3 § sekretesslagen uppmärksam-
Erhåller myndighet i sin forskningsverksamhet frånmas. en annan

myndighet uppgift sekretessbelagdär där, gäller sekretessen ocksåsom
hos den mottagande myndigheten. Det alltså här frågaär sekundärom
sekretess. Som framgår bestämmelsens utformning dennärmastav avses
situationen myndighet för sin forskningsverksamhet,att en t.ex. ettegen
bestämt forskningsprojekt, uppgifter. Vad aktuelltärtar äremot som nu
emellertid uppgifter tillförs register källa föratt utgörett som en
forsknings- och utvecklingsarbete. Bestämmelsen torde därför inte vara
tillämplig. Det kan tilläggas bestämmelsen varithade tillämplig,att om
olika Sekretessregler skulle gällt beroende på varifrån uppgifterna hade
hämtats. Uppgifter från kriminalvården skulle träffas 7 kap. 21 §av
sekretesslagen, uppgifter från RMV 7 kap. § sekretesslagen1 etc.av

Som konstaterats i tidigaredet skall mycket känsliga personuppgifter
tillföras registret. Detta bör därför omgärdas stark sekretess.av en
Givetvis måste uppgifterna kunna användas för forskning. Men bortsett
från viktigtdetta det inteär det lättare få uppgifternaär utlämnadeatt att
från registret vad det därifrånän är de kommer. Att uppgifternage

sekretesskydd de förekommer i RMV:snär undersöknings-samma som
verksamhet framstår lämplig lösning. Ett tillägg i 7 kap. 1 §som en
första stycket sekretesslagen bör därför så sekretessen enligtgöras att
denna bestämmelse också omfattar verksamheten i anslutning till
Rättspsykiatriska forskningsregistret.

Regeln i 7 kap. l § första stycket sekretesslagen försedd medär ett
skaderekvisit. Det innebär uppgifter iomvänt registret inte får lämnasatt

intedet står klart uppgifterna röjaskan enskildedenut, att utan attom
eller hans närstående lider Presumtionen alltså för sekretess.ärmen.
Det omvända skaderekvisitet innebär skadeprövning avseendeatt en
berörda skall ske i varje särskilt fall, alltså gångvarje uppgifterpersoner
skall lämnas från RMV. För uppgifter skall kunna lämnasut att ut

ifordras praktiken RMV har kännedom inte baraatt mottagarensom
identitet också dennes avsikter med uppgifterna.närmare Ettutan om

rutinmässigt uppgiftslämnande således inte möjligt. Dennaärmera
lösning framstår rimlig avvägning mellan intresset skyddaattsom en av

enskildes integritetden intresset kunna uppgifterlämna församt att utav
forskningsändamål, vidare avsnitt 7.8.3. Som framgår 7 kap. 1 §se av
femte stycket sekretesslagen får uppgifter lämnas olika myndig-mellan

inomheter den kommunala och landstingskommunala hälso- och
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forskning administration, raktsjukvården för statistik, och ettom
föreliggerskaderekvisit tillåter detta. Innebörden härav detär att en

uppgifterna därmedpresumtion för kan lämnas ochatt att ett mera
fråga. lösninguppgiftslämnande i Denna harrutinmässigt kan komma

olikamöjligt ADB-baseradeför det medvalts göra massuttagatt ur
RättspsykiatriskaNågot sådant uppgiftslämnandeinformationssystem. ur

forskningsregistret kan dock inte förutses.
inget hinder för Socialsty-uppgifterna RMVSekretessen för hos utgör

rättspsykiatriska undersökningsverksam-sin tillsyni denrelsen att av
förstatillgång till uppgifter RMV 14 kap. 2 § stycketfå hos seheten

sekretesslagen.

Sekretessen och utlämnande7.8.3

registretviktigtföregående avsnittet konstaterades det ärI det att att
§ sekretesslagen börrimlig och 7 kap. lomgärdas sekretess attav en

Samtidigtanslutning till registret.tillämplig iverksamheten ärgöras
intesekretessregleringenviktigt nämndes,givetvis därdet att, som

ändamålen. Utlämnandei enlighet medregistret användashindrar kanatt
forskning.aktualiseras det gälleruppgifter från registret närmast närav

ändamålen 7i enlighet medregistret kan användas närFrågan är om
uppgifterna i registret.tillämplig§ sekretesslagenlkap. görs

offentligforskningför kanVid utlämnande mottagarenett vara en
alternativet utlämnandettjänsteman. Det andrainstitution eller är atten

för uppgifternakan gällaenskild forskare. Den sekretesstillsker somen
16 sekretesslagenenligt 7 kap. §från sekretessi registret- här bortses -

skaderekvi-då gälleralltså § sekretesslagen och omvänt7 kap. lär ett
inte står klartdetgäller, beskrevssit. Sekretess attomsom ovan,

närståendenågonenskilde eller honomuppgiften röjas denkan attutan
Är enligt sekretessbestämmelseuppgifter hemligalider somenmen.

tillenligt sekretesslagenskaderekvisit torde, förarbetenaupptar ett
ofta kunnaforskning mycketutlämnande för1979/ 80:2 347,prop. s.

motiveras medrisk för skada. Dettatill stånd beaktansvärdkomma utan
följer uppgiftenenligt 13 3 § sekretesslagenkap.sekretessenatt om

åläggasenskild forskare kaninstitutionoffentlig ochär attmottagaren en
propositionen9 § sekretesslagen. Iförbehåll 14 kap.med stöd av

tillbaka dispensregelni sista fallaslutligen hand kantilläggs att man
§ sekretesslagen.i 14 kap. 8

3 § sekre-avsnittet innebär 13 kap.i föregåendedetSom angavs
frånforskningsverksamhetmyndighet i sintesslagen att, annanenenom

gällersekretessbelagd där, sekretessenuppgifterhållermyndighet ärsom
tillämpligblirmyndigheten. regel närDennaockså den mottagandehos

inom förforskningregistret sker förfrånutlämnande ramen en
alltsågäller§ sekretesslagenenligt 7 kap. lmyndighet. Sekretessen

kraftigtGivetvis reducerar dettamyndigheten.mottagandehos denäven
isådant lagrummet.risken för som angesmen
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i propositionenDen nämnda 14 kap. 9 § sekretesslagen siktetar
utlämnande till enskild. Paragrafen myndighet möjlighet vidattger en
utlämnande till enskild ställa förbehåll inskränker denettupp som
enskildes lämna uppgift vidare eller utnyttja Sådanträtt den.att atten
förbehåll skall ställas myndigheten finner sådan risk förattupp om
skada, eller olägenhet, enligt bestämmelse sekretessmen annan som om

hinder lämna uppgift till enskild, kan undanröjasutgör att ut genom
förbehållet. Slutligen finns alltså dispensmöjlighet för regeringenen
enligt 14 kap. 8 § sekretesslagen. Regeringen får, förutom detnär
särskilt i bestämmelse sekretess, för särskilt fall förordnaanges om om
undantag från sekretess påkallatdet synnerliga skäl.när är av

Undantagsregleringen förefaller tillräcklig för registret skall kunnaatt
användas i enlighet ändamålen.med Det skulle kunnanärmastsom

i fråga utvidgningkomma undantagsreglering skulle att,som en av vara
i enlighet med 14 kap. §1 sekretesslagen, föreskriva uppgifts-en
skyldighet sekretessen. svårt sådantDet docköver ärtar att ettsom se
behov.

fråga iEn kan ställas sammanhanget givetvis uppgifternaärsom om
i registret kan lämnas för forskning inte omfattasut t.ex. som av
registrets ändamål. Offentlighetsprincipen tillden kommer uttrycksom
i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen ingen koppling tillhar det
datarättsliga ändamålsbegreppet. En begäran utfående allmänom av en
handling skall således enligt tryckfrihetsförordningen ochprövas
sekretesslagen. Om uppgifterna sekretessbelagda myndighetenär men
finner hinder utlämnande undanröjs med förbehåll, måsteatt ett mot ett
utlämnande uppgifternaske skall på inteanvändasäven sättettom som

ändamålet.medöverensstämmer
Mot bakgrund det sagda ändamålsbestämningen,kan särskilt närav

gäller kravetdet godkännande forskningsetisk kommitté, framståav
mindre meningsfull. Så emellertid inte Tillfallet. början kanärsom en

utlämnande med stöd offentlighetsprincipen förutsätternämnas att ett av
uppgifternade begärda kan fram med endast rutinbetonadeatt tas

Äråtgärder. inte detta möjligt, föreligger huvud ingenöver taget
skyldighet uppgifternalämna avsnitt Vidare innebärse 5.2.2. detatt ut
omvända skaderekvisitet i 7 kap. 1 § sekretesslagen skadeprövningatt en
måste ske i varje särskilt fall utlämnande blir aktuellt. sällanInteettsom
torde denna skadeprövning utfalla så sekretess gäller för uppgifterna,att

forskningsetiskgodkännande kommitté saknas. I sådantett ettom av en
fall finnas anledningkan det ifrågasätta forskningens vederhäftig-att

också tilläggashet. Här kan myndighet vid utlämnande grundatatt en
offentlighetsprincipen, inte skyldig handlingarlämna allmännaär att ut

ADB-medium. avsnitt 7.8.5 föreslås uppgifter fåI skall lämnasatt ut
ADB-medium endast användning uppgifterna ärmottagarensom av

förenlig Rättspsykiatriskamed forskningsregistrets ändamål. På ett mer
praktiskt givetvis ändarnålsbestämningenplan har också betydelse. Det
finns ingen anledning för den registeransvarige i informa-att t.ex.
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tionsmaterial användning uppgifterna inte förenligäruppmuntra av som
ändamålen.med

Prövning7.8.4 utlämnandeav

ordningenDen nuvarande för utlämnande personrelaterade uppgifterav
Rättspsykiatriska ärenderegistret förutsätter, utvecklatsnärmareur som

i avsnitt 4.1.3 och 7.2.2, godkännande förutom RMV ävenav pro-
fessorn i social- och rättspsykiatri vid Karolinska institutet. Enligt 2 kap.

§ tryckfrihetsförordningen handling14 utlämnande allmänprövas av en
myndighet förvarar handlingen, inte föreskrivetden det ärav som om

myndighet erinranskall detta. En detta finns i 15göraatt annan omen
6 § sekretesslagen. finns också, i paragrafenskap. Där andra stycke,

på myndigheten skall prövning.bestämmelser dennagöraom vem som
Regleringen innebär i någon enligt arbetsordningde fall elleratt ett
särskilt vården handlingbeslut anförtrodd den begärsär av som

iutlämnad, denne första hand skall begäran. I tveksamma fallpröva
hänskjuta frågan till myndigheten,skall han detta kan ske utanom

tidsutdräkt eller olägenhet för sökanden. Samma sak gällerannan om
handlingen i sin vård handlingenden har lämna ellervägrar att utsom

frågan hänskjutsden med förbehåll, och sökanden begärlämnar attut
myndigheten. myndigheten förstås itill Med sammanhanget den eller de

behörighet myndighetensbefattningshavare i sin tjänst har attsom
i statliga myndigheterfatta beslut saken. Vid detta normaltärvägnar

inte föreskrivet.myndighetens chef, ärannatom
iUtgångspunkten alltså myndigheten det här fallet RMVär att - -

tryckfrihetsförordningenfrågan utlämnande enligt och sekre-prövar om
beslutsfunktionen skall få läggastesslagen. För att en annan

myndighet enligt § tryckfrihetsförordningen, särskildakrävs, 2 kap. 14
svårt några sådana saknas därför anledningskäl. Det skäl. Detär att se

någon Rättspsykiatriska forsknings-ordning förövervägaatt annan
iregistret normalt skall gälla. Som utvecklatsdenän närmaresom

låta någonavsnitt 7.2.2 saknas också från integritetssynpunktskäl att
i prövningen.registeransvarige, alltså RMV, medverkadenänannan

ADB-mediumUtlämnande på7.8.5

forskningsregistret bliruppgifter RättspsykiatriskaUtlämnande av ur
uppgifterhuvudsakligen i två situationer. I det fallet begärsaktuellt ena

i enlighet registretsför forskning medutlämnade för användasatt
utlämnandet grundarändamål. situationen det falletDen andra attavser

offentlighetsprincipen.sig
enlighet ändamålenforskning i meddet gäller utlämnande förNär
möjligheteni inskränka lämnafinns inget behov lagdet att utattav

ADB-medium. Från forskningssynpunkt detuppgifterna tvärtomär
integritetsintressetmöjlighet finnas. Avseendeuppenbart denna böratt
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bör framhållas utlämnande ADB-medium iatt ett princip alltid
innebär personregister kommer inrättasatt ett nytt hosatt mottagaren.
Ett sådant inrättande kräver enligt gällande Datainspektionensrätt
tillstånd. I avsnitt 7.8.8 ställning för någon ändring itas dettaatt
hänseende inte bör föreslås. RMV torde därför intenormalt med hänsyn
till sekretessbeståmmelserna i 7 kap. 16 § sekretesslagen kunna lämna

uppgifterna ADB-medium innan Datainspektionenut har sittgett
tillstånd. Inspektionens tillståndsbeslut får förutsättas innehålla sådana
föreskrifter för förebygga risk för otillbörligt intrång iatt den personliga
integriteten uppgifterna riskfritt kan lämnas ADB-medium.att ut

Vad därefter angår utlämnande med stöd offentlighetsprincipenett av
myndighet,är framgått avsnitt 5.2.2, enligt tryckfrihetsför-en som av

ordningen inte skyldig lämna allmänna handlingaratt ADB-ut
medium. Bestämmelserna i 2 kap. 12 och 13 tryckfrihetsförordningen
innebär endast skyldighet tillhandahålla utskrifter elleratten att ge
sökanden möjlighet del handlingen bildskärm elleratt taen av en
liknande.

En väsentlig begränsning i möjligheten huvudöver fåatt taget ut
några uppgifter registret följer emellertid, tidigare nämnts,ur som av
sekretessen. Hos RMV 7 kap.är 1 och 16 §§ tillämpliga. Sekretess
gäller normalt för alla uppgifter i registret. Utrymmet lämnaatt ut
uppgifter, begärs med stöd offentlighetsprincipen, på ADB-som av
medium således starktär begränsat. Ett visst sådant finns dock.utrymme
Man kan tänka sig den situationen forskare, forskning inteatt en vars
har godkänts forskningsetisk kommitté, begär få uppgifterav en att ut
och skaderisken kan undanröjas med förbehåll. I såatt fall föreliggerett

Ävenskyldighet lämna uppgiften jämför avsnitt 7.8.3.att uten om
således begränsatär kan likväldet förutrymmet såatt ett gottge

integritetsskydd möjligt i registerlagenövervägas in be-attsom ta en
stämmelse utesluter utlämnande på ADB-medium, dåsom utom
uppgifterna begärs för användas i enlighet registretsmed ändamål.att

Hälsodatakommitténs förslag i betänkandet Hälsodataregister -
Vårdregister SOU 1995:95 till lag hälsodataregister innehållerom en
bestämmelse utlämnande medium för automatisk databehandlingom

i12 § förslaget. Där uppgifter i hälsodataregister fåratt ettanges
lämnas på medium för automatisk databehandling endastut om upp-
gifterna skall användas för de ändamål i lagens 3som anges
Bestämmelser begränsningar i möjligheterna lämna uppgifterattom ut
på ADB-medium finns i andra registerförfattningar.även Exempelvis
innehåller lagen 1994:1517 socialförsäkringsregister be-om en
stämmelse §17 innebär utlämnande på sådant medium får skeattsom
endast det följer lag eller förordning uppgiften skallellerom av om
användas för forskning eller framställning statistik.av

Med hänsyn till integri-det sig i mycketuppgifterröratt ettom
tetskänsligt register till finnsoch visst, begränsat,änatt utrymmeett om
för utlämnande inte ändamåletförenligt bör bestämmelsemedärsom en
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införas begränsar möjligheterna till utlämnande på ADB-medium.som
Någon anledning tillåta ADB-mediumutlämnande i andraatt
situationer det sig användning i enlighet med registretsän när rör om

inte.ändamål finns innebäraBestämmelsen bör därför sådantatt
skall få användningutlämnande ske endast uppgifter-mottagarensom av

förenlig med registrets ändamål.ärna

7.8.6 Sökbegrepp

Personuppgifter fås hjälp uppgifterfram register medett att t.ex.ur av -
eller brott används detsökbegrepp. Inamn, personnummer som-

diskuteras Frånföljande skall vilka sökbegrepp bör tillåtas.som
integritetssynpunkt finns restriktiv sökmöjligheter.det skäl medatt vara

litetEtt antal sökbegrepp skydd för den personligastörreettger
integriteten antal. En begränsning sökmöjligheternaän ett stort av

å sidanminskar andra möjligheterna använda registret för forskningatt
utvecklingsarbete.och

Begränsningar sökbegrepp finns i registerförfattningar, 19 §t.ex.av se
1993:747 sjukförsäkringsregister försäk-lagen hos de allmännaom

ringskassorna, 18 § 1994:1517 socialförsäkringsregister ochlagen om
1994:459 arbetsförmedlingsregister.20 § lagen om

Hälsodatakommittén registeruppgifter iföreslog samtliga ettatt
hälsodataregister få lösningskall användas sökbegrepp. För dennasom

kommittén följande 1995:95 121.anförde bl.a. skäl SOU s.

Hälsodataregister får inrättas ändamålför sådana har högtettsom
samhällsintresse, såsom framställning officiell statistik, forskningav

epidemiologiska ioch undersökningar. Det ligger sakens dennatur att
registeransvariga myndigheten inte i vilkaförväg kan bestämma
registeruppgifter för utföraobehövliga sökordär attsom som en
arbetsuppgift inom ändamål. Genom regleringenför dessa avramen
innehållet i registret reglering möjligasker också form aven av

Ytterligare begränsningar användningen tillåtnasökbegrepp. av av
registeruppgifter inskränker registrens användbarhet.sökbegreppsom

så inriktasOm sökordsbegränsning införs bör den i fall deen
känsliga medicinska. Mångauppgifterna i registren, främst demest

å sidan för registretdessa hälsodata andra grundenutgör attav
inrättats. framstår särskilt i stundenDet konsekventinte att enasom
tillåta känsliga ingår i register eftersom följeruppgifter detatt ett av
ändamålsbestämningen i förbjuda användarenoch stundnästa att

uppgifterna för ändamålet. kan gälla för andrabruka Detsamma
nationalitet.känsliga uppgifter såsom ochmedborgarskap

dataregister jämfört med manuellafördelarna medEn de största ettav
föreslårolika sökningar Viregister kan snabbt. snävtär görasatt en

innehålla endast deändamålsbestämmelse. Registret skallutformad
forskning ochuppgifter verkligt intresse förbedömts ha ettsom

föreslås också mycketutvecklingsarbete. Som framgår avsnittnästaav
begränsningterminalåtkomst. Varje antaletregler det gällersnäva när av
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sökord kan begränsasägas möjligheterna för forskning och utvecklings-
arbete i motsvarande mån. Eftersom några andra ändamål forskningän
och utvecklingsarbete inte finns och innehållet har bestämts utifrån dessa
ändamål ingakan uppgifter förutses ointressanta för sådant arbete.vara
De anförda leder till några begränsningar såvitt sökbegreppatt inteavser
bör göras.

Det ibör särskild bestämmelse de uppgifter får ingåen attanges som
i registret också får användas sökbegrepp. Som i avsnittangettssom
5.2.3 kan nämligen Datainspektionen meddela föreskrifter för register

innehåller sådana uppgifter i 2 § andra stycket datalagen,som som anges
inte regeringen eller riksdagen har meddelat föreskrift iom samma

hänseende.

7.8.7 Terrninalåtkomst

Tillhandahållande uppgifter ADB-register kan ske två sätt,ettav ur
terminalåtkomst eller utlämnande. Med terminalåtkomst avses en
möjlighet del innehållet i registret med hjälpatt ta av t.ex.av en
bildskärm eller telefoni. innebärDet vidare den söker upplys-att som
ningar har tillgång till hela registret. I sökningen kan denne interagera

Åtkomstenmed registret. till uppgifter alltså omedelbar och dialogär en
kan föras registret.med

Vem skall då ha terminalåtkomst Integritetshänsyn talar i detta fall
med styrka för minirnilösning bör sökas. förstaEn begränsningatt en

kan ställas därförär endast företrädare RMV bör medgessom attupp
terminalåtkomst. l avsnitt 7.6.2 har konstaterats verksamheten iatt
anslutning till registret inte kommer självständigutgöra verksam-att en
hetsgren. Sekretessen gäller alltså i och för sig inte den övrigagentemot
verksamheten. Integritetsskäl får emellertid medföra skälattanses
saknas medge terminalåtkomst för andra deatt än engagerade iärsom
verksamheten i anslutning till Rättspsykiatriska forskningsregistret. Ter-
minalåtkomst bör därför endast medges befattningshavare inom verksam-
heten i anslutning till Rättspsykiatriska forskningsregistret. Det kan dock
finnas skäl begränsa antalet här. Vilkaatt även börpersoner som ges
terminalåtkomst där bör regleras RMV internt. Utgångspunkten börav
emellertid endast några enstaka skall ha terminalåt-attvara personer
komst och antalet skall begränsas till vad nödvändigt föratt är attsom
arbetet med registerföringen och den andra tillåtna behandlingen av
personuppgifterna skall kunna utföras.

7.8.8 Användningen personuppgifter efter utlämnandeav

När personuppgifter har lämnats från Rättspsykiatriska forsknings-ut
registret till forskare kommer automatisk databehandlingen en ny av
personuppgifterna ofta aktuell. I avsnitt 7.7.4 konstateradesvara att en
författningsreglering krav information eller isamtycke sambandav
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användningforskarensinte lämplig. Men börutlämnandemed är av
något sätti författninguppgifterna regleras annat

regelmässigtinnebär forskareregleringennuvarandeDen att en
Datainspektionen skalltillstånd hanfå ansöka hoskommer att omom

registret.uppgifter från En konsekvensdatabehandlingutföra aven ny
inrättakan kommareglering register forskarnade attav somenav

istatsmaktsregister stället.registren skulle blibli alla deskulle att
SOUdatalagi sitt slutbetänkande EnDatalagsutredningen föreslog ny

stället skall reglertillståndsförfarandet skall slopas. I1993:10 att ges
osäkerhetskyldiga iaktta. Enanvändarnai datalag är storattsomen

igällaangående vad kommerråder dock för närvarande attsom
EG-hurutredning fått uppdrag övervägaframtiden, bl.a. har atten ny

fram förslaglagstiftning läggainförlivas i svensk ochdirektivet skall att
påvanskligtdärförområdet dir. 1995:91. Detlag ärtill atten ny

den snabbtreglering. Riskensådanstadium utforma ärdetta stor atten
får därförtillståndsförfarandetnuvarandeinaktuell. Detblir varaanses

användningtillräckligt.tills vidare Forskarnasåtminstone personupp-av
inte författningsregleras.därförgifterna bör

gallringochBevarande7.9

forskningsregistretRättspsykiatriskaiPersonuppgifterFörslag:
uppgiftår efter detfå i högst 30skall bevaras att personenomen

fårDärefterregistrerades.undersökningsförfarandetfrån senast
i sådan formendasti för sig bevaras,uppgifterna och attmen

identifieras.indirekt kanenskilde varken direkt ellerden

Bakgrund7.9.1

och nackdelarvilka för-utredningen analyseraEnligt direktiven skall en
sig både forsk-tid för medgallring efter vissordning krav ettutan ur

integritetsskyddsperspektiv.nings- och ett
enligt arkivlagenhuvudregelnavsnitt 5.2.5framgåttSom är attav

Därvid skallgallring får ske.handlingar skall bevaras. Menallmänna
efterVidare skall detarkiven del kulturarvet.beaktas utgöratt aven

delarkivmaterialet tillgodoseåterståendegallring rätten att ta av
rättskipningen ochinformation förhandlingar, behovetallmänna av

enligt arkiv-finns,Möjlighetforskningens behov.förvaltningen samt
ellergallring i lagavvikande bestämmelsermeddelalagen, att om

förordning.
behövspersonuppgifter inte längreföreskrivs§ datalagenI 12 att som

personregistret, deutgåregisterändamålet skalltillmed hänsyn omur



ÖvervägandenSOU 1996:72 och förslag 117

inte skall bevaras på grund bestämmelser i författning eller myndig-av
hets beslut meddelats med stöd författning. Denna bestämmelsesom av

dock inte sådantär undantag arkivlagens bestämmelser.ett övertarsom
Datainspektionen kan för statsmaktsregister innehåller känsligasom
personuppgifter meddela föreskrifter bevarande och gallring. Detom
förutsätter bl.a. regeringen eller riksdagen inte har meddelatatt
föreskrifter i hänseende. Föreskrifter sistnämnt slag gällersamma av
före arkivlagens bestämmelser.

Genom införandet arkivlagen erhölls generell regleringav en
lagnivå avseende bevarande och gallring allmänna handlingar. lav
förarbetena till arkivlagen prop. 1989/90:72 50 ff. uttalade departe-s.
mentschefen de särskilda författningar olikareglerar aktsystematt som
och register borde Han menade rimligtöver. det försöka fåäratt attses
den annorlunda reglering gallringsfrågorna, i vissa fall kanav som vara
behövlig i dessa författningar, systematiskt logisktoch sammanhän-mer
gande. Vissa principer för regleringen ställdes därför i proposi-upp
tionen. Framställningen utgick i och för sig från vissa lagar, bl.a.
socialtjänstlagen, skatteregisterlagen utsökningsregisterlagen,och vilka

mycket omfattande register. Något bör ändock denämnasavser om
principer ställdessom upp.

Departementschefen först grundkonstruktion innebärtog upp en som
regel gallring skall gälla inte har föreskrivits ochatt annaten om om

exemplifierade socialtjänstlagenmed och skatteregisterlagen. Enligt
honom kan detta rättsläge fördelmed tjäna grund för regleringensom

gallringsfrågan på områden där, främst integritetsskäl, arkivlagensav av
regler behöver modifieras. En enhetlig reglering de särskilda
registerlagarnas områden skulle då den strukturen gallring skallattges
ske efter bestämd tid, intedet finns någon uttrycklig bestämmelseen om
i lag eller med stöd lag enligt vilken handlingen skall bevaras.av

Hälsodatakommittén föreslog, det gäller hälsodataregister,när att
gallring uppgifter skall ske enligt arkivlagens Enligtregler. kommit-av
tén SOU 1995:95 127 olikaställs intressen vid gallringvarandramots.
i hälsodataregister. Att sådant register innehåller många iblandochett
mycket känsliga uppgifter hänförliga till enskilda individer talar, enligt
kommittén, för gallring efter viss angiven tid. När detnärmare gälleren
skäl talar i riktning kommittén följande.bl.a.motsatt togsom upp

Utvärdering behandlingsmetoder epidemiologiskoch verksam-av nya
het kräver ofta tillgång till material insamlat långunder tid. viktigEn
omständighet beakta kontinuiteten i registerföringen. Mångaäratt
epidemiologiska undersökningar forskningsprojektoch förutsätter att

har tillgång till uppgifter ligger långt tillbaka i tiden... Avenman som
möjli heten använda uppgifter för forskning medför detatt attannan

fastställa tidpunktär uppgifterna inte längre behövs inärsvart att en
registret. Det också intresse följaär kunna utvecklingenstort attav
inom hälso- sjukvårdensoch område tidsperioder.under längre Detta
förutsätter uppgifter bevaras.att
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Hälsodatakommitténs slutsats blev angivna omständigheternade talaratt
arkivlagens principerför bevarande datalagensväger överatt om

principer känsliga uppgifter fåskall förekomma i personregisteratt
under begränsad tid.endast en

Det kan lagen vissa personregister för officiell statistiknämnas att om
enligt huvudregeln föreskriver gallring ändamålet uppfyllt.när ärm.m.

innebär gallringDet skall ske uppgiften inte längre behövs förnäratt
framställning statistik. Regeringen myndighet regeringeneller denav
föreskriver får emellertid föreskriva frånundantag huvudregeln för att
tillgodose nationella forskningensdet kulturarvet och behov. Därvid

särskilt enskildes personligaskall beaktas skyddet för den integritet.
Enligt artikel 6 i EG-direktivete skall medlemsstaterna föreskriva att

personuppgifter förvaras förhindrar identifiering densättett som av
registrerade tid nödvändigtunder längre vad för deän ären som
ändamål vilkaför uppgifterna samlades in eller för vilka de senare

vidare, enligtbehandlades. Medlemsstaterna skall punkt, vidtasamma
lämpliga skyddsåtgärder personuppgifterför de lagras under längresom

för historiska, statistiska vetenskapliga ändamål.perioder eller

personuppgifter7.9.2 En för bevarandegräns av

Givetvis gallring för personliga in-öka skyddet denär sättett att
tegriteten. Eftersom Rättspsykiatriska forskningsregistret kommer att
innehålla många känsliga uppgifter, därför integritetsskälmycket talar

för gallring uppgifter i registret.med styrka av
Forskning har i många förts fram skäl försammanhang ett tungtsom

restriktiv gallring. sådanmed Ett skäl för äratt attvara en syn
forskningsregister tillskapas avsiktmed visst fog kan isägas att

något positivt, registreras. Pååstadkomma för demäven sättannatsom
förhålla sig register förkan det med används underlag beslutsom som

avseende enskilda. registerinnehålletDär kan användas denmot
integritetsintrångregistrerade. Ett graden medsynsätt är att avtarav

tiden, vilket innebär ändå måste relativt långbevarande ske underatt om
framstårtid, så gallring därefter inte lika angelägen längre. Det kansom

emellertid inte försvinner.hävdas integritetsaspekten helt Det äratt
viktigtockså komma ihåg Rättspsykiatriska forskningsregistretatt att

innehålla personuppgifter från integritetssynpunktskall mycketärsom
känsliga. måste också in.Användaraspekter Det förevarandevägas

liknande ändamål. principregistret endast för forskning och Enär avsett
gallring omintetgjorde allvarligt möjligheternaför eller försämradesom

meningslöst.använda registret för forskning skulle hela registretgöraatt
longitudinell forskning på bevarande.Bl.a. ställer kravstora

sammanhanget bör också, eftersom möjligheterna till gallring be-I är
avidentifiering kryptering uppmärksammas. Så små-gränsade, och

ningom når beträffande viss intepunkt det längrenärman en en person
finns behov kunna fylla uppgifter. Senast inträffarmedett attav nya
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tidpunktdenna avlider.när Men uppgifter avidentifieraspersonen om
eller envägskrypteras se avsnitt 7.1.1 försvinner också möjligheterna

fram personakter Då0.dy1. blir registret bl.a. oanvändbartatt förta en
del forskningsprojekten. Vad skulle kunna användas alltsåstor ärav som

kryptering där hjälpmed krypteringsnyckel kan återföraman av en
informationen till dess ursprungliga form. Fördelarna med sådanen
form kryptering framstår emellertid begränsade eftersom sådanav som
återföring kommer aktualiseras förhållandevis ofta. De begränsningaratt

i avsnitt 7.8.7 har föreslagits det gäller terminalåtkomstnär medförsom
också de bör ha terminalåtkomst principi också skulleatt personer som

tillgång tillha krypteringsnyckeln. Avidentifiering eller kryptering
framstår således inte lämplig lösning den aktuella frågan.som en

Utgångspunkten blir gallring bör såske fort forskningens intressenatt
inte längre Fråganväger över. efter viss tid nårär dennaom man en

såpunkt och, fallet, den inträffar.är närom
Skall registret kunna användas vis för forskning och utveck-avsett

lingsarbete måste uppgifterna bevaras under relativt lång tid. Dessa
intressen får integritetsaspekter tiden.väga över under den Vissaanses

tyder dock uppgifterna efter viss tid inte längre ärattresonemang en
lika intressanta för antal forskningsprojekt. Så småningomstörre nårett

alltså punkt där uppgift sådan ålder intedet oftaär ärattman en en av
lika intressant kunna få fram information denatt om person som
uppgiften Detta minskade intresse får medföra fråndetattavser. anses
integritetssynpunkt inte rimligt uppgifter bevaras i Rättspsykiatris-är att
ka forskningsregistret efter denna tidpunkt sådant sättett att personen
kan identifieras.

Ett alternativ diskuteratshar endast fåtal uppgifterär att ettsom
finnasskulle kvar. Från forskarhåll därvidhar hävdats uppgifteratt om

identitet, utfallet undersökningen och de brott hanpersonens av som
fällts för bör finnas kvar. Skillnaden från integritetssynpunkt jämfört
med bevara alla uppgifter framstår emellertid för-närmastatt som
sumbar. Redan den omständigheten enskildeden förekommer iatt
registret synnerligen integritetskänsligt.är

I stället bör därför dras för uppgifterhur längegräns ären som
hänförliga till får bevaras i registret. Var bör kangränsenen person
inte exakt. En innebär uppgifter medförsägas gräns att attsom som en

direkt eller indirekt identifieraskan får bevaras i registret i högstperson
år30 efter det uppgift den aktuella från undersök-att en om personen

ningsstadiet registrerades framstår rimligdock avvägning mellansom en
de olika intressen här sig gällande.görsom

uppgifterAlla varit föremålhar för flera under-om en person som
sökningar kan med förslaget bevaras i registret fram till 30 år hardess
förflutit från det inundersökningsuppgifteratt senast togsom personen
i registret. innebär i år ochRegeln registrerasatt, om ungaen person

återfallersedan och undersöks någon 30-årsgränsutan att passeras,
inte längreuppgifter denne finnas i registretkan sekretesstrots attom
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Sekretessen enligtgäller. 7 kap. § sekretesslagen för uppgift il allmän
handling nämligen i år.gäller längst 70 Situationen dockär närmast av
teoretisk Tidsbegränsningarna sekretessen i sekretesslagennatur. av

dessutom uppgiften,bygger tanken sekretess inte längrenäratt
från integritetssynpunktgäller, mindre känslig. Någon särskild be-är

situationstämmelse för denna därför inte utformas.bör

10 Genomförandet7.

inte till någraFörslaget beräknas upphov kostnaderge som
ikräver ökade anslag. Det bör kunna träda kraft den julil

1997.

Ekonomiska förslaget10.1 konsekvenser av

innebär register inte finns i RättspsykiatriskaFörslaget dagatt ett som -
forskningsregistret inrättas registeran-skall och RMV skallatt vara-

Rättspsykiatriska ärenderegistret.svarig. RMV för redan Det blir
således aktuellt med viss nyprogrammering. Denna beräknarnärmast

bekosta tillgängliga medel i form upparbetadeRMV kunna genom av
överskott.

initialskede måste inmatning uppgifter frånI gamla ärendenett av
Därefter kontinuerligt underhållas. RMVske. skall datamängdstörreen

i anslutning till Rättspsykiatriskaberäknar dock verksamhetenatt
forskningsregistret bedrivas befintlig Möjligenskall kunna personal.av

kraftfullare i fall sikt, behövas. Den beräknaskan varten server,
finansieras med investeringsanslag.dock kunna

sinainnebär alltså RMV beräknar kunna utföraDet sagda att
åligganden enligt förslaget ytterligare anslag.utan

ingå i registretuppgifter enligt förslaget skallEn hel del deav som
innebärfinns redan hos RMV. Förslaget dock domstolarna,att

Kriminalvårdsstyrelsen skyldighet vissaSocialstyrelsen och lämnaattges
forskningsregistret, i inteuppgifter till Rättspsykiatriska dagsom man

det skyldighetskyldig lämna. För domstolarnas del ärär att attnya en
iskicka kopior i mål § 7-intyg har inhämtats slås fastdomar däratt av

emellertid i tillförfattning. Sådana domar skickas redan dag del.stor
mellanförfarandet bygger överenskommelseDet nuvarande en

Krirninalvårdsstyrel-Socialstyrelsens ochDomstolsverket och RMV. För
i sina register ochvissa sökningardel handlar det göra attattomsens

uppgifter. initialskede kanpå ADB-medium vidarebefordra dessa l ett
Uppgiftsskyldig-också vissa ändringar i befintliga dataprogram.krävas
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enligtheten förslaget kan emellertid inte beräknas upphov till någrage
kostnader kräver ökade anslag.som

10.2 Ikraftträdandet

Förslaget inrättande register tidigare inte funnits. Någraettavser av som
Övergångsbestämmelser inte nödvändiga.därför Detta gällerär även
ändringarna föreslås i redan befintliga författningar.som

Några förberedelser, medför ikraftträdandet skall behöva draattsom
tiden, inte. bådekrävs Det gäller RMV och myndig-andra berördaut

ikraftträdandetheter. Avgörande för därför endast beredningen. Motär
tidpunktenbakgrund det sagda bör för ikraftträdandet kunna tillsättasav

juliden 1997.1
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8 Författningskommentar

8.1 tillFörslaget lag personregister förom

forskning och utvecklingsarbete inom

rättspsykiatrin

Förslaget innebär särskild lag skall reglera Rättspsykiatriskaatt en
forskningsregistret och förordning skall komplettera lagen. RMVatt en
skall registeransvarig. Registret inte sådant hälsodataregisterär ettvara

i Hälsodatakommitténs betänkande Hälsodataregistersom avses -
Vårdregister SOU 1995:95. Denna fråga har iutvecklats allmän-
motiveringen avsnitt 7.2.3 och 7.4.2

Inledande bestämmelse

§ Rättsmedicinalverketl får för de ändamål i 2 § med hjälpsom anges
automatisk databehandling föra särskilt personregister förettav

forskning utvecklingsarbeteoch inom rättspsykiatrin Rättspsykiatriska
forskningsregistret.

Paragrafen RMV med hjälp automatisk databehandling fårattanger av
föra särskilt personregister för vissa bestämda ändamål vilkaett anges
i2 Registret benämns Rättspsykiatriska forskningsregistret. Skälen för
valet detta har i avsnitt 7.1.3.angettsav namn

Termen personregister har här innebörd iden harsamma som
datalagen. EG-direktivetI det centrala begreppet behandlingär av
personuppgifter. I Datalagsutredningens förslag till datalag seen ny
vidare avsnitt 5.2.3 används också sådan terminologi. Det kundeen

i lagen använda begrepp tillövervägas bättre ansluter EG-att som
direktivet. Frågan hur EG-direktivet skall införlivas med svenskom
lagstiftning emellertidutreds för närvarande dir. 1995:91. Det framstår
därför så länge ändamålsenligtän använda traditionelladetmest attsom
registerbegreppet.

Registerändamnål

2 § Rättspsykiatriska forskningsregistret får inrättas, i övrigtföras och
användas endast för

forskning inom rättspsykiatrin forskningsetiskhar godkäntssom av en
kommitté eller
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uppföljning,2. utvärdering eller kvalitetssäkring Rättsmedicinalver-av
kets verksamhet rättspsykiatrin.inom

I paragrafen de ändamål Rättspsykiatriska forskningsregistretanges som
får iinrättas, föras och övrigt användas för. Bestämningen ändamålenav

frånbetydelse integritetssynpunkt. internationellaDenär storav
ocksåregleringen ställer krav ändamålen preciseras.stora att

Paragrafen utformats till Bestämningenhar med hänsyn detta. av
ändamålen vidare för vilka uppgifter registretcentral betydelseär av

innehålla.skall få
ändamålet forskning inom rättspsykiatrinDet har godkäntsärena som

forskningsetisk kommitté. Någon legaldefinition begreppetav en av
finns inte. forskningforskning Vad med har emellertidsom avses

utvecklats i avsnitt 7.2.2, varför det hänvisas dit. Det skall vidare röra
sig forskning inom rättspsykiatrin. Med rättspsykiatriom avses
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet rättspsykiatrisk vård sesamt

Slutligenavsnitt 2.1. skall forskningen ha godkänts forskningsetiskav
ändamålsbestämningen givetviskommitté. Denna del har störstav

på det stadiet det aktuellt använda uppgifterbetydelse är attatt ur
inrättandetregistret för forskningsprojekt. Men och förandetävenett

inriktning forskning.med det handlar godkändskall göras att om
forskningsetisk kommitté sådan kommitté beskrivitsMed somavses en

finns regionala kommittéeri avsnitt 3.4. För närvarande ärsomsex
finnstill medicinsk fakultet i respektive region. Dessutom fyraknutna en

kommittéer. Avsiktenlokala med ställa krav godkännandeatt ettupp
iforskningsetisk kommitté utvecklats avsnitt 7.2.2.,är, attav som

sådan forskninguppgifterna i registret skall användas förendast som
etiska kvalitet vetenskaplighetde krav och krav ochmotsvarar som

ställas.bör
forskningsetisk kommitté vidGodkännande kan ha betydelseav

sig forskning. Exempelvis lämnasprövningen det rörav om om
i princip sig projekt enligtgodkännande endast det dennär rör om som

forskning. sigkommittén betrakta Rör detprövande är t.ex.att som om
kommitténakademisk utbildning, händer detuppsatsarbete under atten

sig projektet från etisk Någon fullständig prövninguttalar synpunkt.om
emellertid inte, godkännande inte heller kan blivarför formelltgörs ett

aktuellt.
åligger registeransvarig kontrollera denDet RMV att attsom som

Rättspsykiatriska forskningsregistretfå använda uppgifterbegär att ur
projektför forskningsändamål detta för godkäntgör ärett som av en

Givetvis registeransvarige ocksåforskningsetisk kommitté. skall den
forskning inom rättspsykiatrin. Om begärantillse det sigrör attatt om

tryckfrihetsförordningen,få uppgifter registret grundar sig skallut ur
enligthuruvida uppgifterna kan lämnas sekre-RMV endast pröva ut

Vid sådant utlämnande får uppgifterna iavsnitt 7.8.3.tesslagen se ett
ADB-medium.enlighet § intemed 14 andra stycket lämnas ut
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ändamåletDet andra uppföljning, utvärderingär och kvalitetssäkring
RMV:s verksamhet inom rättspsykiatrin avsnittse 7.2.3. Härmedav

alltså utvecklingsarbete inom RMV. Uppföljningavses attavser
fortlöpande och regelbundet beskrivaoch behov,mäta verksamheter och
resursâtgång angivet i behovstäckning, produktivitet ochtermer t.ex.av
nyckeltal. Uppföljning tillsyftar översiktlig bild verksam-att ge en av

utvecklinghetens och fungera signal avvikelserför böratt som en som
beaktas. Utvärdering analys och värdering kvalitet, effektivitetavser av
och resultat hos verksamhet i förhållande till målde bestäms fören som

Kvalitetssäkringdenna. utvärderingsprocess i vilkenär fortlö-en man
pande och systematiskt beskriver, och värderar kvaliteten imäter den

verksamheten i relation till de mål lagts fast.egna som
Det flera skäl viktigt skilja mellan forskningär och utvecklings-attav

arbete. minstInte gäller detta tillmed hänsyn forskning skall haatt
forskningsetiskgodkänts kommitté. Var skall drasgränsen närmareav

i olika fall inte möjligt fårdetta i praktiskaär lösas denatt utanange,
tillämpningen. Ett godkännande givetvis, tidigaretalar förnämnts,som

sig forskning. sådanadet l fall prövningenrör kan förutses oftaatt om
bli relativt enkel. projektMen saknar godkännande och är attsom som

forskning får intebetrakta betecknas utvecklingsarbete ochsom som
därigenom tillgång till uppgifterna i registret. Utformningenges av
bestämmelsen avsedd begränsa risken för så sker. Utvecklings-är att att

Översiktligtrelativtarbete klart definierat. kan utvecklings-är sägas att
genomgåendearbete frågeställningar direkt relaterade tilläravser som

RMV:s verksamhet, huruvida kvaliteten mål.uppställdat.ex. motsvarar
Om syftet eller syftena projektmed saknar denna koppling, rörett ettav

sig intedet utvecklingsarbete. Då får uppgifterna i registret inteom
såvidaanvändas, det inte sig inomforskning rättspsykiatrinrör om som

har godkänts forskningsetisk kommitté.av en

Registeransvar

§ Rättsmedicinalverket3 registeransvarig.är

Enligt paragrafen RMV registeransvarig för Rättspsykiatriskaär
forskningsregistret. Skälen för denna lösning har i avsnitt 7.3.angetts

registeransvaret följer enligtMed datalagen antal skyldigheter. Denett
registeransvarige skyldig iaktta personregister inrättas försochär att att
så inte otillbörligt intrång i registrerads personligauppkommeratt
integritet. Därvid särskilt iakttasskall bl.a. registret förs föratt ett

ändamål.bestämt

Registerinnehåll

Rättspsykiatriska forskningsregistret4 § får innehålla uppgifter om en
beträffande vilken rättspsykiatriskt utlåtande enligt lagenperson

1991:1137 rättspsykiatrisk undersökning intyg enligt §eller 7 lagenom
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1991:2041 särskild personundersökning i brottmål, harom m.m.
utlåtandeutfärdats eller motsvarande eller intyg enligt äldre lagstiftning.

får inte innehållaRegistret dock uppgifter vilka härrörom en person
från brottmål där åtalet ogillats.denne helt harett mot

För varje får registreras uppgifterendast de i 5person som anges -9 §§.

första vissaI paragrafens stycke det gällernäryttreanges ramar
innehållet i Rättspsykiatriska forskningsregistret. Där denanges
personkrets det huvud kan bli aktuellt registreraöver taget attsom
uppgifter Bestämmelsen begränsande. Endast uppgifter deärom. om

får alltså registreras.nämnspersoner som
Uppgifter får registreras beträffande vilka rättspsykiat-om personer

riskt utlåtande eller § 7-intyg har utfärdats. Vidare får uppgifter
genomgått undersökningarregistreras har motsvarandeom personer som

enligt lagstiftning. gäller dock endast haräldre Det sagda om personen
till för någon gärning i mål utlåtandet intygetfällts det där elleransvar

åtalet ogillats, får registreringutfärdats. Om i dess helhet harhar av
uppgifter från det målet således inte ske. Det gäller vadoavsett

på. Ogillandedomstolen har grundat ogillandet grund t.ex.av
ansvarsfrihetsgrundförekomsten objektiv nödvärn, m.m. ellerav en

ogillandepreskription skall alltså påbehandlas sätt ettsamma som
Å sidan får registreringpå bristande bevisning. andra skegrundat även

tillräckligt tilltaladenågon påföljd inte har dömts Det denär attut.om
till brottslig gärning. inte heller nöd-har fällts för Det äransvar en

tillvändigt den gärning tilltalade fälls för aktuelldenatt ansvar varsom
lösningenundersökningen utfördes. Skälen för den valda harnär angetts

i avsnitt 7.5.1.
åtalet ogillats fårEftersom uppgifter inte skall registreras harnär

domstolsprövningen. Några uppgifter alltså inteRMV avvakta skall
åtaleti Rättspsykiatriska forskningsregistret dessförinnan. Omföras

ogillats första instans, RMV inte avvakta domeninte har behöver attav
ogillas ivinner kraft. Skulle åtalet i dess helhet därefter högrelaga

uppgifter från måletinstans, får de tidigare registrerats det aktuellasom
lösning inte får uppgifterDenna har valts eftersom RMVbort.tas om

försvarligtfårlaga kraft eller överklaganden. Det attanses upp-om
instans.registreras åtalet i Engifterna sedan har prövats en annan

fråntvinga relativt uppgiftslämnandeordning skulle fram omfattandeett
till Rättspsykiatriska forskningsregistret.domstolarna

fårinteGivetvis innebär faktum uppgifterdet att om en person
ogillats inte uppgifterregistreras mål åtalet haravseende där attett som

mål skall bort.registrerade sedan tidigare avseendefinns tasett annat
registrerai framtidensådant ogillande hinderhellerInte utgör mot attett

registrering dåförutsättningarna föruppgifter ärom en person, om
uppfyllda.

registerasvilka uppgifter fårföljande paragrafernaI de omsomanges
iallmänmotiveringen, avsnitt 7.5.2.Frågan behandlats ivarje harperson.



SOU 1996:72 Författningskommentar 127

l andra stycket endast de uppgifter särskilt iatt deanges som anges
följande paragraferna, 5 9 §§, får registreras. Begränsningar finns-
således vad gäller dels vilka uppgifter får registreraspersoner som om
förevarande paragraf, dels vilka uppgifter får registreras dessasom om

95 §§. Regleringen i de följande paragraferna innebär ipersoner -
korthet uppgifter kan registreras identitet, ålder,att som avser personens
härkomst 0.dyl, undersökningsförfarandet och resultatet detta, brottav

påföljderoch verkställigheten. När det gäller verkställigheten detsamt är
uppgifter rättspsykiatrisk vård och verkställighetstider förom om
fängelsestraff får registreras.som

Det ankommer på regeringen precisera de uppgifternärmareatt som,
inom de uppställda får registreras. Dessa föreskrifter harramarna,
karaktären verkställighetsföreskrifter jfr 8 kap. 13§ regerings-av
formen. Något bemyndigande för regeringen meddela sådanaatt
föreskrifter behövs därför inte.

5§ För varje får registreras uppgifterperson om namn, person-
ålder, kön, medborgarskap, ursprungsland, hemkommun ochnummer,

sysselsättning.

I paragrafen de uppgifter får registreras ochanges som om en person
kan grunduppgiftersägas utgöra identitet och liknande. Desom om

uppgifter får registreras uppgifterärsom om namn, personnummer,
ålder, kön, medborgarskap, ursprungsland, hemkommun och sysselsätt-
ning.

6 § För varje får registreras uppgifter från undersökningsför-person
farandet som avser

vilken domstol har begärt undersökningen,som
frihetsberövanden i målet,
de brott misstänkt för i målet,ärsom personen
undersökningsenhet och ansvarig undersökningsläkare,
undersökningens resultat och diagnostiska bedömningar,
förslag till påföljd eller straff samt
bedömningar Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala ochav
medicinska frågor.

I paragrafen de uppgifter får registreras från rättspsykiatriskaanges som
undersökningar, § 7-intyg och frånyttranden Socialstyrelsens rättsliga
råd. Samma uppgifter får registreras från motsvarande undersökningar
enligt äldre lagstiftning.

Med undersökningens resultat, de ställningstagandenp. avses som
i de frågor skallgörs ha på. innebärrätten Det vad gäller rättspsy-svar

kiatriska undersökningar, enligt den nuvarande terminologin, be-
dömningar allvarlig psykisk störning förelåg vid brottet,av om om
allvarlig psykisk störning föreligger vid undersökningen, förut-om
sättningar för rättspsykiatrisk vård föreligger och återfallsriskom
föreligger till följd störningen. När det 7-intyggäller § innebär dettaav
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bedömningar allvarlig psykisk störning föreligger inte,ellerav om om
rättspsykiatriskbehov undersökning föreligger förutsättningarochav om

för rättspsykiatrisk vård särskild utskrivningsprövning föreligger.utan
Med diagnostiska bedömningar uppgifter i dag registreras iavses som
Rättspsykiatriska ärenderegistret och diagnoser och resultatsom avser

undersökningar.av

§ För varje får registreras uppgifter från i mål7 domar därperson
utlåtandesådant eller intyg i 4 § har utfärdats avseendeangessom

utgången i ansvarsdelen,
utdömd påföljd och
beslut utvisning enligt § utlänningslagen 1989:4 kap. 7 529.om

fårParagrafen vilka uppgifter registeras från allmännaanger som
målet i instanser fårdomstolar. Har flera uppgifter registrerasprövats

från samtliga instanser. Enligt får de brott registrerasp.l densom
påföljd får, enligttilltalade har dömts för. Den har dömts utsom

registreras.

varje domstol har överlämnats till rättspsykiat-8 § För person som av
risk vård eller dömts till fängelse får, enligt vad i andra styck-som anges

registreras uppgifter vård enligt lagen 1991:1129 rättspsyki-et, om om
atrisk vård.

Uppgifter enligt fårförsta stycket avse
vården påbörjatshar och upphört,när

vilka sjukvårdsinrättningar vårdatspå har2. samtpersonen
vilka diagnoser för utskrivningar.har ställtssom

följer vårduppgifter fårparagrafens första stycke deAv att som
rättspsykiatrisk vård.registreras endast sådana I förstaär som avser

hand torde paragrafen betydelse för den domstol harsom av
intagen itill rättspsykiatrisk vård. Men denöverlämnats även ärsom

framgår 3 få rättspsykiatriskkan, l § andra stycket LRV,anstalt som av
vård anstaltsvistelsen.under

får registrerasVilka uppgifter rättspsykiatrisk vård isom angesom
respektivevården påbörjats upphörtandra stycket. Med haratt avses

vårdtillfälle.påbörjande varje Enoch upphörande ärperson somav
vårdtiden olikaföremål för rättspsykiatrisk vård under flyttas mellankan
i administrativtsjukvårdsinrättningar. flyttning innebär hänseendeEn att

vårdtillfälle påbörjas.avslutas ochett att ett nytt

får, verkställig-varje till fängelse9 § För har dömts närperson som
kriminalvård1974:203eller delvis har skett enligt lagenheten helt om

verkställigheten påbörjatsuppgifter registreras hari anstalt, närom
frigivning ivillkorlig och avbrott verkstäl-respektive avslutats närsamt

ligheten har skett.

registrerasvilka uppgifter fårI paragrafen om personer somanges som
registreras fängelsestrafftill Uppgifter får dockdömts fängelse.har om
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endast detta helt eller delvis har verkställts iom anstalt enligt lagen
1974:203 kriminalvård i anstalt. Denna begränsningom utesluter
registrering uppgifter när verkställigheten utdömtav fängelsestraffettav
i dess helhet har skett intensivövervakning med elektroniskgenom
kontroll. Denna begränsning har gjorts eftersom rättspsykiatrisk vård vid
verkställighet fängelsestraff kan bliett aktuell endastav dettanär
verkställs i jämföranstalt 1 § andra stycket 3 LRV. Det sagda innebär

fängelsestraff i huvudsakatt ett verkställts intensivövervak-om genom
ning med elektronisk kontroll del verkställighetenmen en av t.ex.
grund misskötsamhet har skett i anstalt, uppgifter frånav den sistnämnda
delen får registreras.

Skälen till uppgifter verkställighetatt fängelsestraff fårom av
registreras har i avsnitt 7.5.2. De uppgifterangetts får registrerassom

verkställighetenär när har påbörjats och avslutats. Vidare får tidpunkten
för Villkorlig frigivning och avbrott i verkställigheten fängelsestraffetav
registreras. Det sagda innebär uppgifterna återupptagenatt verkstäl-om
lighet, efter förverkande villkorligtt.ex. medgiven frihet grundav av
misskötsamhet, också får registreras.

Uppgiftsskyldighet

10 § Domstol, Socialstyrelsen och Krirninalvärdsstyrelsen skall till
Rättspsykiatriska forskningsregistret lämna uppgifter enligt 7 9 §§.-

Redan i dag finns föreskrifter skyldighet lämna rättspsykiatriskaattom
undersökningar, § 7-intyg och domar i mål där rättspsykiatriskt utlåtande
har inhämtats till RMV se avsnitt 7.6.1. I förevarande paragraf
föreskrivs domstolar, Socialstyrelsenatt och Krirninalvårdsstyrelsen skall
lämna uppgifter enligt 7 9 §§ till Rättspsykiatriska forskningsregistret.-
Regleringen innebär dels de angivna myndigheternaatt skyldighetges en

lämna vissa uppgifter till registret,att dels dessa myndigheter kanatt
lämna uppgifterna hinder eventuellutan sekretess. Fråganav om
undanröjande sekretesshinder för uppgifter skall kunna lämnas tillav att
Rättspsykiatriska forskningsregistret har behandlats i allmänrnotivering-

avsnitt 7.6.2., varför det hänvisas dit.en,
Närmare föreskrifter uppgiftsskyldigheten bör finnas i för-om

ordningar. Eftersom dessa föreskrifter har karaktären verkställighets-av
föreskrifter jfr 8 kap. 13 § regeringsformen, behövs inget bemyndi-
gande för regeringen föreskriva dessa. Förslag tillatt bestämmelserom

aktuellt slag finns i förordningen 1990:893av underrättelsenu om om
idom vissa brottmål, förordningen 1970:517 rättsväsendetsm.m., om

informationssystem förordningen1993: 1058 sjukvårdsregistersamt om
hos Socialstyrelsen för forskning och statistik se avsnitt 8.3 8.5.-
Därutöver bör i förordning till registerlagen bestämmel-närmareen ges

vilka uppgifter bör lämnas de uppgifts-ser om som om personer som
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förordningarnai nämndaenligt regleringen deskyldigheten nyss
omfattar.

uppgiftslämnande förut-KriminalvårdsstyrelsensSocialstyrelsens och
erhåller vissa uppgifter. RMV:sfrånmyndigheter RMVdessasätter att

myndigheter i 14 § första stycket.till reglerasuppgiftslämnande dessa
i RättspsykiatriskaRMVsärskild bestämmelse råttNågon attsom ger

myndigheten erhållit ADB-uppgifterföra inforskningsregistret som
tilluppgiftslämnandetnödvändig, eftersommedium intehar ansetts

andra stycket 4författning 2§seskall ske med stödregistret av
datalagen.

KrirninalvårdsstyrelsensochSocialstyrelsensfår förutsättasDet att
Någon särskildADB-medium.skeuppgiftslämnande kommer att

emellertid inte. RMV:sbehövsi förevarande lagreglering dettaav
myndigheternatvåADB-medium till de andrauppgifter pålämnande av

emellertid på i paragrafendeni berorvisserligen 14 Dettaregleras att
RättspsykiatriskaADB-medium frånutlämnandeförbjuds allt

särskiltsådantforskningsregistret nämns.utan som

Sökbegrepp

får ingåenligt 4 §uppgifter vilkafår användasSom sökbegrepp§ll
i registret.

ingår i registret användasuppgifterfår samtligaparagrafenEnligt som
tilli avsnitt 7.8.6. Med hänsynFrågan behandlatsharsökbegrepp.som

skulle be-utvecklingsarbeteforskning ochföranvändasregistret skallatt
registrets användbarhet.kraftigt begränsaantalet sökordgränsningar av

harreglertill de andraförsvarlig med hänsynfårLösningen somanses
integriteten.personligatill skydd för denställts upp

personregistersamtliga ienligt datalagenUtgångspunkten är ettatt
Datainspektionen harsökord.uppgifter får användasingående som

sökord,avseendeföreskrifter,möjlighet meddelaemellertid t.ex.att om
börregeringen. registerlagenIriksdagen ellerregleradintefrågan är av

sökord.användningenförskall gällavaddärför klart avanges som

Terminalåtkomst

arbetsuppgifter vilkaRättsmedicinalverket harden§ Endast12 som
forskningsregistretRättspsykiatriskatillterminalåtkomstnödvändiggör

sådan åtkomst.får ha
RättsmedicinalverketskallterminalåtkomstmedAntalet avpersoner

medverksamhetennödvändigt förtill vad ärbegränsas attsom
bedrivas.kunnaforskningsregistret skallRättspsykiatriska

Somterminalåtkomst.gällervadparagrafen regleras angettsI omsom
terminalåtkomstmedgesantal7.8.7 bör deti avsnitt varasompersoner

känsligainnehåller mycketregistretmöjligt, eftersomså begränsat som



SOU 1996:72 Författningskommentar

uppgifter. Enligt paragrafens första stycke skall över huvud endasttaget
den på RMV har arbetsuppgifter nödvändiggörsom terminalåtkomstsom
till Rättspsykiatriska forskningsregistret kunna medges sådan åtkomst.

Av andra stycket följer dessutom antalet skall begränsasatt personer
så mycket möjligt. Antalet skall begränsas till vadsom nödvän-ärsom
digt för arbetet med registreringenatt och tillåten behandling skallannan
kunna utföras. Det ankommer på RMV i intern reglering utformaatt

bestämmelsernärmare detta.om

Information

13 § Rättsmedicinalverket skall till de registreras iattse personer som
Rättspsykiatriska forskningsre istret lämpligt informeradesätt är omregistret. Informationen skall innehålla upplysningar om

registeransvarig,ärvem som
ändamålen med registret,
vilka uppgifter får innehålla,registret
de huvudsakliga användarna,
de sekretess- och säkerhetsbestämmelser gäller för registret,som

få registerutdragrätten och rättelse enligtatt datalagen 1973:289
samt

. de begränsningar i fråga terminalåtkomst, utlämnandeom av
uppgifter medium för automatisk databehandling och bevarande

uppgifter gäller för registret.av som

Enligt paragrafen skall RMV till de ingår iattse personer som
Rättspsykiatriska forskningsregistret lämpligt informeradesätt är om
registret. Informationen skall lämnas detnär kan bli aktuellt med
registrering. De uppgifter får registreras härrör från olika stadiersom
i brottmål. Det sig vanligenett rör uppgifter från den eller deom
undersökningar har utförts i mål, från domen eller domarna iettsom
målet och från verkstållighetsstadiet. Alla dessa uppgifter kommer inte

registreras samtidigt. Normalt kommeratt vid första tillfälle uppgifterett
registreras från undersökningsförfarandet frånoch domen i första instans
jämför 4 §. Därefter kommer de övriga uppgifterna efterhandatt
registreras. Informationen skall lämnas innan registrering aktuell förär
första gången, alltså i samband med undersökningen. Ny information
behöver inte lämnas i samband med de övriga registreringarnai samma
mål. Om återkommer i brottmål, skallsamma person ettsenare nytt
emellertid information lämnas igen. Informationen tillställs lämpligen
den enskilde i form någon trycksak i kombination med muntligav
information från den undersökande läkaren eller lämpligannan person.

Information skall lämnas registeransvarig,är ändamålenom vem som
med registret och vilka uppgifter får registreras. Vidare skall desom
huvudsakliga användarna Härmed den enskildeanges. attavses ges en
beskrivning vad ändamålsbestämningen innebär detnär gäller deav
huvudsakliga kategorier användare aktuella. Punkternaär 5 7av som -
kräver inte ytterligare kommentarer.
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informationsläm-föreskrifter meddelasLämpligen bör närmare om
RMV.nandet av

uppgifterUtlämnande av

Kriminal-Socialstyrelsen ochtillRättsmedicinalverket skall§14
databehandling lämna deautomatiskmedium förvårdsstyrelsen

skallmyndigheter kunnanödvändiga dessaföruppgifter är attsom
Rättsmedicinalverket.uppgifter enligt 10 § tilllämna

får,forskningsregistret vadRättspsykiatriska utöverfrånUppgifter
automatiskmedium för databe-i första stycket, lämnassägs utsom

ändamålför detanvändasuppgifterna skallhandling endast somom
i 2 §anges

ADB-medium. IuppgifterutlämnandeParagrafen reglerar av
Socialstyrelsen ochtillRMVförsta styckeparagrafens attanges

ADB-medium. Deuppgiftervissaskall lämnaKriminalvårdsstyrelsen
nödvändiga försådana ärRMV skall lämnauppgifter är attsomsom

uppgifterlämnaskall kunnaKrirninalvårdsstyrelsenSocialstyrelsen och
dessutominnebärbestämmelsenUtformningenenligt 10 § till RMV. av

hindrar deinteuppgifterna hos RMVgäller försekretess attdenatt som
Krirninalvårdsstyrelsen.tillSocialstyrelsen ochtilllämnas

ändamålenenlighet medanvändning iuppgifter förUtlämnande av
endastparagrafens första stycke, näriaktualiseras, vad sägsutöver som

rättspsykiatrinforskning inomanvändas förenligt 2 § skalluppgifterna l
ändamåletandrakommitté. Detforskningsetiskgodkäntshar av ensom

utlämnande intedåutvecklingsarbete och ärnämligen RMV:sär eget
på ADB-utlämnandefårandra styckeparagrafensEnligtaktuellt.

endaststycket, skei förstadetvadmedium, utöver upp-omangessom
harrättspsykiatrinforskning inomanvändas förgifterna skall som

kommitté.forskningsetiskgodkänts enav
uppgiftsskyl-någonskalluppgifterutfåendeEn begäran omavom -

sekretesslagen. Denenligtvanligtföreliggerdighet inte sätt prövas-
uppgifterna skall lämnasi vilken formprövningen skall göras ut.oavsett

får påmån utlämnande skei vadendastparagraf reglerasförevarandeI
ADB-medium.

inte, med hänsynnormalttorde RMVi avsnitt 7.8.5utvecklatsSom
kunna lämna§ sekretesslagen,i 167 kap.sekretessbestämmelsernatill

erhållitsökande hardenADB-mediumuppgifter utan attettut
personregister. DessutominrättaDatainspektionenfråntillstånd ettatt

skall gälla försekretesslagen§1enligt 7 kap.föreslås sekretessatt
avsnitt 7.8.2.forskningsregistretRättspsykiatriskaiuppgifter se

uppgifterprecisera deregeringenankomma närmarebörDet att
Kriminalvårdsstyrelsen.ochtill SocialstyrelsenlämnaRMV skallsom

verkställighetsföreskrifterföreskrifter karaktärenhardessaEftersom av
bemyndigande föringetbehövsregeringsformen,13 §8 kap.jfr

föreskriva dessa.regeringen att om
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Bevarande och gallring

15 § Uppgift eller tillsammans med andra uppgifter ärsom ensam
hänförlig till identifierad eller identifierbar får bevaras ien person
Rättspsykiatriska forskningsregistret i högst år efter dettrettio att en
uppgift enligt 6 § registrerades. Andra uppgifter fårsenastom personen
bevaras krav på gallring.utan

I paragrafen vad gäller för bevarande uppgifter i Rättspsy-anges som av
kiatriska forskningsregistret. Den datalagens arkivlagensöver ochtar
bestämmelser. Bestämmelsen har utformats efter avvägning mellanen
forskningsintressen integritetshänsynoch se avsnitt 7.9.

Uppgift eller tillsammans med andra uppgifter hänförligärsom ensam
till identifierad eller identifierbar får bevaras i högst 30 år.en person

Tiden räknas från det uppgift i 6 § den aktuellaatt en som avses om
registrerades. Om har undersökts isenastpersonen t.ex. etten person

tidigare mål, får uppgifterna från tidigareäven det målet bevaras under
de 30 år de uppgifterna får bevaras.senastesom

Den begränsade tiden för bevarande uppgiftendastavser en som
eller tillsammans med andra uppgifter hänförlig tillärensam en

identifierad eller identifierbar Utformningen ansluter tillperson.
Datalagsutredningens förslag i slutbetänkandet En datalag SOUny
1993:10 till definition begreppet personuppgift se 372 f..t.ex.av s.
Det något vidsträckt definitionär den inuvarande datalagen.änen mera
Tidsbegränsningen gäller för alla uppgifter direkt indirekteller gårsom

härleda till individ, hur krävs föratt oavsett storaen attresurser som
uppgifternaknyta till enskild. Det sig alltså intehär bararören om

sådana personuppgifter och uppgifterAndrasom personnummer namn.
vilka brott har begåtts, dömts och hurt.ex.om som var personen

verkställigheten skett kan medföra identifierbar. Föräratt personen
sådana uppgifter gäller alltså den begränsade tiden. Uppgifter intesom

hänförliga till viss fårär däremot, enligt paragrafens andraen person
mening, bevaras krav gallring.utan

8.2 Förslaget till lag ändring i sekretesslagenom

1980:100

7kap.1§

Sekretess gäller, inte följer 2 inom sjukvårdenhälso- ochannatom av
uppgiftför enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållan-andraom

den, det inte står klart uppgiften röjas enskildekan denatt utan attom
någoneller honom närstående lider iDetsamma gällermen. annan

medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk rättspsykiatriskoch
undersökning, insemination, fastställande könstillhörighet, abort,av



1996:72SOUFörfattningskommentar134

åtgärder smittsamma sjukdomar.sterilisering, kastrering och mot
gäller också i RättsmedicinalverketsSekretess enligt detta stycke

1996:000 personregister för forskning ochverksamhet enligt lagen om
rättspsykiatrin.utvecklingsarbete inom

enligt också i sådan verksamhet hosSekretess första stycket gäller
i särskild tillsynomprövning beslut ellermyndighet innefattarsom av

enskild sjukvård.hälso- ochallmän elleröver
omhändertagandei verksamhetSekretess gäller avsom avser

sjukvård uppgift enskildsenskild förpatientjournal inom hälso- och om
hinderpersonliga förhållanden. Utanhälsotillstånd andraeller av

sjukvårdspersonaluppgift till hälso- ochfår lämnassekretessen om
synnerlig viktbehandling och detför vård elleruppgiften behövs är av

uppgiftenlämnas.att
sjuttioiuppgift i handling gäller sekretessen högstråga allmänl om

aar
myndighet bedriverkommunallandstingskommunal ellerEn som

uppgift tillfåri första stycket lämnaverksamhet en annansom avses
statistik förframställning ellermyndighet för forskning ellersådan av

verksamhetsområdet, det inte kan denadministration antas attom
uppgiften rös.närstående lidernågonenskilde eller honom ommen

till enskildift lämnas enligtfår hinder sekretessenVidare utan uppav
insemination, lagenföreskrivs i 1984:l14lagenvad omsom

brottmål,HIV-smitta i lagenbeträffande1473 undersökning1988: om
smittskyddslagen 1988:1472.rättspsykiatrisk vård och1991:1129 om

tilläggettillägg gjorts. Innebördenstycke harparagrafens förstal ett av
ocksågälla iförsta stycke skallenligt paragrafenssekretessenär att

Rättspsykiatriska forskningsregistret.anslutning tilliRMV:s verksamhet
sekretessbestämmelsernai avsnitt 7.8.2 tordeutvecklatsSom närmare

inte tillämpligalydelseidess nuvarandei paragrafens första stycke vara
sekretessbe-till registret. Den endai anslutningpå verksamheten

uppgifter i registrettillämpligenligt gällandestämmelse rätt ärsom
motiveringen kanframhållits i16 den allmänna7 kap. Som harär ett

inteparagrafen godtas.sekretesskydd denså begränsat gersom
paragrafi förevarande kommertillägget i första stycketGenom

stårinte klartuppgifterna i registret, detgälla försekretess attatt om
närstående liderenskilde eller hansröjas denuppgifterna kan utan att

Innebörden häravPresumtionen alltså för sekretess. ärär att enmen.
varje särskiltmåste ske iskadeprövning såvitt berördagäller personer

uppgifterfrån registret.gång uppgifter Föralltså varje lämnasfall, attut
intekännedomi praktiken RMV harfordrasskall kunna lämnas attut

med sinvilket syfte denne harocksåsökandenbara är utan omvemom
generell skadepröv-rutinmässigt efterEtt utlämnandebegäran. en mera

har därmedmöjligt. aktuella regelnning inte Den härär annanen
uppgiftslämnandei femte stycket,utformning regelnän avsersom

landstingskommuna-ochmyndigheter inom kommunalaolika denmellan
administration,forskning sestatistik, ochsjukvården förochhälso-

avsnitt 7.8.2.härom
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8.3 Förslaget till förordning ändring iom

förordningen 1990:893 underrättelseom

dom i vissa brottmål,om m.m.

30 § Har intyg enligt 7 § lagen 1991:2041 särskildetta om person-
undersökning i brottmål, inhämtats målet,i skall kopiam.m. en av
domen sändas till Rättsmedicinalverket inom vecka. Vad sagtsen som nu
gäller dock inte kopia domen enligt 30§ skall skickas tillom av
Rättsmedicinalverket.

I paragrafens första mening domstolen skyldighet tillattges en
Rättspsykiatriska forskningsregistret skicka kopia idomar brottmålen av

7-intygdär§ har inhämtats. För finnsnärvarande ingen sådan för-
fattningsenlig skyldighet. Bestämmelsen endast domar. Beslutavser

prövningstillståndavseende omfattas alltså inte. Det intehar ansetts
nödvändigt. Sådana innehållerbeslut i sig inte några uppgifter av
intresse registret.för Bestämmelsen ingenhar retroaktiv verkan. Endast
domar har meddelats efter ikraftträdandet alltså skickas tillskallsom
registret.

I meningenden andra skyldigheten för domstolen skickaatt attanges
kopia domen till Råttspsykiatriska forskningsregistret inte gälleren av

sådan kopia skickasskall enligt 30 Sistnämnda stadgandeom en
innebär kopia domen skickas,skall råttspsykiatrisktatt en av om
utlåtande eller Socialstyrelsens rättsliga råds inhämtatsyttrande har i
målet. vanligtDet rättspsykiatriskaär undersökningar har föregåttsatt

§ 7-intyg. sådan situationI givetvisskall domstolen inte haettav en en
skyldighet skicka kopia bådedomen enligt 30 § förevarandeochatt av
paragraf. Därför har gjorts iundantag förevarande frånparagraf den

gällande skyldigheten skicka kopia 7-intygdomen §närattannars en av
har inhämtats i målet.

8.4 tillFörslaget förordning ändring iom

förordningen 1970:517 rättsväsendetsom

informationssystem

28 § Kriminalvårdsstyrelsen lämnar underlag till rättsstatistiken enligt
anvisningar Brottsförebyggande rådet i samrådmeddelar medsom
Kriminalvårdsstyrelsen.

Kriminalvårdsstyrelsen skall lämna uppgifter till Rättsmedicinalverket
har dömts till fängelse måli där rättspsykiatrisktom personer som

utlåtande enligt lagen 1991:1137 rättspsykiatrisk undersökning ellerom
intyg enligt 7§ lagen 1991:2041 personundersökning isärskildom
brottmål, har inhämtats, fängelsestrajfet delvis harhelt ellerm.m. om
verkställts i anstalt kriminalvård anstalt.enligt lagen 1974:203 iom
Kriminalvårdsstyrelsen Rättsmedicinalverketbestämmer i samråd med

skalluppgifter skall lämnas. uppgifterBestämmelser vilkanär somom
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förordningen 1996:000lämnas finns i personregister för forskningom
utvecklingsarbeteoch inom rättspsykiatrin.

paragrafens första stycke redaktionell ändring gjorts.I har endast en
Enligt paragrafens andra Kriminalvårdsstyrelsenstycke skall under

vissa förutsättningar uppgifter till Rättspsykiatriskalämna forsknings-
registret har till fängelse. första förut-dömts Denom personer som
sättningen fängelsestraffet i mål rättspsyki-har dömts därär att ut ett

utlåtande 7-intyg inhämtats. rapporteringatriskt eller § har För skallatt
vidare delvisgäller det utdömda fángelsestraffet helt eller skallske att

i sistnämnda begränsningen hängerha verkställts anstalt. Den samman
uppgifter skall rättspsykiatrisk vård kanmed endast lämnas hanäratt

förekommit verkställigheten.under Och det kan endast ske fängelse-om
tillstraffet till någon del har verkställts i anstalt jämför kommentaren

utvecklingsarbetepersonregister för forskning och inom9 § lagen om
rättspsykiatrin. fängelsestraff verkställtsHar utdömtett genom

övervakning rättspsyki-intensivövervakning med elektronisk lagenär om
atrisk vård inte tillämplig verkställigheten.under

Kriminalvårdsstyrelsen enligt andra meningen ibestämmer, paragra-
i samråd uppgifter skall lämnas.fens andra stycke, med RMV när

personregisterSlutligen finns hänvisning till förordningen föromen
utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin. förutsesforskning och Det kan

i sådan förordning behövs bl.a. detbestämmelser närnärmareatt en
uppgifter för vilkavilka skall lämnas. Dengäller yttresom ramen

iuppgifter skall lämnas bestämd lagen.ärsom

till förordning ändring i8.5 Förslaget om

förordningen 10581993: om

sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen
forskning statistikför och

gång årRättsmedicinalverket varje§ Socialstyrelsen skall till11 en
intagna för rättspsykiatriskuppgifter har varitlämna om personer som

endastdet föregående âret. Uppgifter skall dock lämnasvård under om
vårdtill rättspsykiatrisk ellerdomstol har överlämnatsden somsom av

utlåtandefängelsestrajf, mål där rättsverkställt utdömt iett
rättspsykiatrisk undersökning eller intygla 1991:1137enligt en omå

ibrottmâl,1991:2041 särskild personundersökningenligt 7 lagen om
samrådi med Rättsmedi-inhämtats. Socialstyrelsen bestämmerharm.m.
Bestämmelser vilkavilken dag uppgifter skall lämnas.cinalverket om

förordningen 1996:000skall lämnas finns iuppgifter om person-som
rättspsykiatrin.utvecklingsarbete inomregister för forskning och

forsknings-Socialstyrelsen till RättspsykiatriskaEnligt paragrafen skall
uppgifter vissa Upp-gång varje år lämnaregistret personer.omen

vård förekommit under deträttspsykiatriskgifterna skall somavse
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föregående året det gällernär domstol har överlämnatspersoner som av
till rättspsykiatrisk vård eller har dömts till fängelse och undersom
verkställigheten varit föremål för rättspsykiatrisk vård. En ytterligare
förutsättning för rapportering skall ske verkställighetenäratt att avsett

påföljd har dömts i mål där rättspsykiatriskt utlåtande ellerut etten som
§ 7-intyg har inhämtats.

Uppgiftslämnandet förutsätter RMV till Socialstyrelsen delsatt anger
vilka överlämnats till rättspsykiatrisk vård respektivepersoner som

tilldömts fängelse i mål där rättspsykiatriskt utlåtande eller § 7-intyg har
inhämtats, dels under vilka tider de aktuella fängelsestraffen har
verkställts. RMV ihar 14 § lagen personregister för forskning ochom
utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin ålagts sådan uppgiftsskyldighet.en

En årlig rapportering har valts, eftersom uppgifter till Socialstyrelsens
sjukvårdsregister Sjukvårdsregistret in gång året.rapporteras en om
Enligt paragrafen får RMV och Socialstyrelsen i samråd bestämma
vilken uppgifterdag skall lämnas till Rättspsykiatriska forsknings-
registret. I paragrafen finns också, i 28§ för-sättsamma som
ordningen informationssystem,rättsväsendets hänvisning tillom en
förordningen personregister för forskning och utvecklingsarbeteom
inom rättspsykiatrin.



L



SOU 1996:72 Särskilt yttrande 139

Särskilt yttrande
Ingmar Hammerav

Utredningens förslag till lag personregister för forskning ochom ut-
vecklingsarbete inom rättspsykiatrin innebär särskilt register kom-att ett

få föras med uppgifter från befintligaatt personregister:tremer
Socialstyrelsens sjukvårdsregister, Rättsmedicinalverkets ärenderegister
och Krirninalvårdsregistret. Det från integritetssynpunktär inte lämpligt

känsliga uppgifter rättspsykiatriskt vårdade patienteratt det slagom av
dessa register innehåller sammanförs och bevaras i särskilt regis-som ett
I synnerhet de statistiska bearbetningar och analyserter. som som

registret kommer möjliggöra likaväl skulle kunnaatt göras genom
sambearbetning mellan befintliga register.

Det heller inte ändamålsenligtär för forskning sammanföraatt
uppgifter detta i författningsregleratsätt register eftersom intedetett
går förutsäga behovet uppgifter för forskning beträffande inteatt ännuav
preciserade frågeställningar. Det föreslagna s.k. Rättspsykiatriska
forskningsregistret skall tillföras urval uppgifter vissaett av om personer

ingår i de nämnda registren. Kvalificerad forskning inomtresom
rättspsykiatrin kan därför inte enbart med användninggöras uppgifterav
från Rättspsykiatriska forskningsregistret sådan forskning kommerutan

fortsättningsvisäven förutsätta sambearbetning mellan Social-att
sjukvårdsregister,styrelsens Kriminalvårdsregistret och andra register.

innebärDet det föreslagna registret kommer ha begränsatatt att ett
kvalitativt egenvärde register för forskning.som

Därför enligtbör min mening författningsreglerat register dennaett av
intekaraktär inrättas för forsknings- och utvecklingsändamål inom

rättspsykiatrin. Förutsättningarna för forskning och utvecklingsarbete
inom det rättspsykiatriska området ibör stället förbättras attgenom
sambearbetning möjliggörs mellan befintligaredan personregister på det
rättspsykiatriska området och dessa register blir föremål för enhetligatt
reglering, bl.a. förutsättningar för sådan sambearbetning.som anger
Hälsodatakommitténs betänkande SOU 1995:95 förslagmed om
hälsodataregister och vårdregister bör kunna ligga till grund för en
författningsreglering omfattar rättspsykiatriskäven undersök-som
ningsverksamhet. Sambearbetning skulle då kunna vid behov förgöras
forskningsändamål inom rättspsykiatrin efter granskning etiskav
kommitté och för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av
rättspsykiatrisk vård och rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet.
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primära inrätta statsmaktsregister inomsyftet medDet att ett
effekter-rättspsykiatrin tillgodose behovet ökade kunskaperär att av om

jmf.behandling psykiskt störda lagöverträdare dir.vård och avna av
innebär registret främst skall användas för1995:96 2. Det atts.

områdeuppföljning, utvärdering kvalitetssäkringforskning, och ett
förvaltningsmyndighet tillsynsan-Socialstyrelsen central och hardär är
Rättspsykiatriska forskningsregistret,härtill börMed hänsyn omsvar.

inrättas, få Socialstyrelsen. Social-förasändock skulle kommadet att av
register liknande karaktär, exempelvisförstyrelsen har redan ansvar av

Socialstyrelsen utveckladecancerregistret, vilket innebär haratt
och sådana register.säkerhetsrutiner föra hanteraoch har attstor vana

omfattande förkräver arbeteregister denna karaktärEtt ett att ut-av
rutinerregistrets kvalitet. Socialstyrelsen har ochbibehållaveckla och
innehållet iskulle ha möjlighet utvecklaför detta ochkompetens att

cancerregistret.på liknanderegistret sätt som
förvaltningsmyndighet förcentralSocialstyrelsen har ansvarsom

rättspsykiatrisk vård.kvalitetssäkringuppföljning, utvärdering och av
enligtvisserligen myndigheter Hälsodata-tillhör deSocialstyrelsen som

sådant ändamål. Deinrätta hälsodataregister förkommitténs förslag kan
hälsodataregisteri dockskall få registrerasuppgifter är annatett avsom

forskningsregistret skall fåRättspsykiatriskauppgifterdeslag än som
Rättspsykiatriskadärför få användaSocialstyrelsen börinnehålla.

kvalitetssäkringutvärdering ochforskningsregistret uppföljning,för av
förasregistret skulle kommarättspsykiatrisk värd och bör, att avom

ändamål.tillgång till registret för dettafå direktRättsmedicinalverket,
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Europeiska23.1l.95 SV gemenskapernas officiella tidning Nr L 281

RÅDETSEUROPAPARLAMENTETS OCH DIREKTIV 95/46/EG
den 24 oktober 1995av

skydd för enskilda med behandlingavseendepersonerom av
friapersonuppgifter och det flödet sådana uppgifterom av

OCH levnadsvillkorenEUROPAPARLAMENTET för dess folk, i att
RÅD frihetEUROPEISKA UNIONENS bevara och stärka fred och ioch

ANTAGIT DETTA DIREKTIV främja demokratin på grundvalHAR att av
rättigheterde grundläggande som er-

ibeaktande Fördraget känns medlemsstaternas grundlagarmed upprät-av om
särskilt liksom i europeiskaEuropeiska gemenskapen, och lagar den kon-tandet av

ventionen mänskligaartikel l00a i detta, skydd för deom
rättigheterna och de grundläggande fri-

förslag,kommissionens heterna.med beaktande av

databehandlingEkonomiska och sociala 2 Systemen förmed beaktande av av upp-
yttrandeJZ gifterkommitténs till för människornas skull.är

Oavsett fysiska medborgar-personers
hemvistförfarande i skap eller måstei enlighet med det systemensom anges

189b3,artikel dessa grundläg-och med beaktan- respekterafördragets personers
fri- rättigheter särskiltföljande: gande ochde av -
till privatlivet bidra tillochrätten -

målsättningar ekonomiska sociala framsteg, han-Gemenskapens och1 ut-som
utveckling enskildai fördraget, såsom detta ändrats delns ochtryckts perso-

Europeiska unio- välfärd.Fördraget om nersgenom
i förverkliga alltbestår att ennen,

europeis- inresammanslutning de 3 Upprättandet den marknadenfastare av av
i funktion, i enlighetfolken, allt och dennaska upprätta närmareatt som

relationer artikel i fördraget innebär frimellan de förenas med 7astater som
i rörlighet för tjänsteri gemenskapen, säkerställa ekono-att varor, personer,

sociala i sina kapital, intemiska och framsteg län- och förutsätter bara att
personuppgifter fritt överförasåtgärder för kan frånder gemensammagenom

undanröja barriärer tillde delar medlemsstat utanatt en annansom en
i fortgående förbättra också enskilda grundlägg-Europa, att att personers

rättigheterande skyddas.
EGT C 277, 5.11.1990, ochnr s.

C 311, 27.11.1992, 30. 4 Inom gemenskapen behandlas ochEGT s.nr
12 38. personuppgifterEGT C 159, 17.6.1991, används allt oftarenr s.
3 inom olika ekonomiskaEuropaparlamentets yttrande den 11 och samhälle-av

EGT C 94, 13.4.1992, liga på informa-1992 områden. Framstegennr s.mars
bekräftat 1993 EGT tionsteknikens gjort198, den 2 december omrâde har det av-

20.12.1993, 30C 342, rådets lättare behandla och utbytasevärt atts. gemen-nr
20 februari 1995 uppgifter.ståndpunkt den sådanasamma av

93, 13.4.1995,EGT C l och Euro-s.nr
juni 1995 ekonomiska sociala integra-paparlamentets beslut den 15 5 Den ochav

166, 3.7.1995. tion följdEGT C upprättandetärnr som en av av
inreden och funk-marknaden dennas
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281Nr L SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 23.l1.95

tion i enlighet artikelmed 7a i fördra- avseende på behandlingen sådanaav
kommer med nödvändighet leda uppgifter likvärdig iget allaatt med-vara

till ökningbetydande flödet lemsstater. Denna målsättning ären av av av
personuppgifter över gränserna mellan grundläggande betydelse för inreden
samtliga aktörer ekonomiskade och marknaden intekan uppnåsmen ge-
samhälleliga områdena, åtgärder endast medlemsstater-oavsett om nom av

tillhördessa aktörer privataden eller i synnerhet med tanke omfatt-na,
offentligaden sektorn. Utbytet ningen de skillnader för närva-av av som

personuppgifter mellan företag i olika finnsrande mellan nationell lagstift-
medlemsstater kommer öka. De ning på området och med tankeatt på
nationella myndigheterna i olikade behovet samordna lagstiftningenattav
medlemsstaterna måste iled i medlemsstaterna för säkerställaettsom att en
tillämpningen gemenskapsrätten sådan enhetlig reglering det gräns-av av
samarbeta och utbyta personuppgifter överskridande flödet personuppgif-av
för kunna fullgöra sina åliggandenatt överensstämmer med målsätt-ter som
eller utföra arbetsuppgifter för ningen för den inre marknaden enligten
myndighet i medlemsstat artikel 7a i fördraget. Det är därfören annan
inom det område inre gränser nödvändigt gemenskapen vidtarutan attsom

inre innebär.den marknaden åtgärder för åstadkomma till-att en
närmning lagstiftningen.av

6 Det ökade vetenskapliga tekniskaoch
liksomsamarbetet det samordnade 9 tillnärmningenEftersom natio-deav

införandet telekommunikations- nella lagstiftningarna kommer ledaav nya att
inom gemenskapen nödvändiggörnät till likvärdigt skydd kommer med-ett

och underlättar dessutom det gräns- lemsstaterna inte längre kunnaatt
överskridande flödet personuppgif- hindra friadet flödet personuppgif-av av

mellan hänvisningdem under tillter. ter
enskilda fri- rättigheter,ochpersoners

7 Skillnaden i skyddsnivå mellan med- särskilt till privatliv.rätten Medlems-
lemsstater vad gäller enskilda kommer få handlingsut-staterna att ettperso-

fri- rättigheter,och särskilt irätten samband medners rymme, som genom-
till privatliv med avseende på behand- förandet direktivdetta också kom-av
ling personuppgifter, hindrakan kunna utnyttjas näringslivetattav mer av
översändande uppgiftersådana från och arbetsmarknadens Med-parter.av

medlemsstats territorium till lemsstaterna kommer därför i sinen atten
Denna skillnad kan därför nationella lagstiftning särskilt kunnaannans.

hinder förutgöra radutöva de allmänna villkor skallett att en ange som
ekonomiska aktiviteter på gemenskaps- behandlingengälla för uppgifter.av
nivå, snedvrida konkurrensen och Medlemsstaterna härvidskall sträva
hindra myndigheterna fullgöra de efter förbättra det skydd derasatt att som
skyldigheter åligger enligtdem lagstiftningnuvarande Inomsom ger. ra-
gemenskapsrätten. Denna skillnad i för detta handlingsutrymme och imen
skyddsnivå olikheterberor i enlighet med gemenskapsrätten kanna-
tionella lagar och andra författningar. skillnader viduppkomma genomföran-

direktivet, vilketdet kan påverkaav
8 hindrenFör flöden flödet uppgifter inomsåväl med-att mot av person- av en

uppgifter skall kunna avskaffas måste lemsstat gemenskapsnivå.som
skyddsnivân det gäller enskildanär

fri- och rättigheter medpersoners
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Ändamålet10 med den nationella lagstift- skydda ekonomiskaatt väl-statens
ningen behandling stånd omfattas inteom detta direktiv,av personupp- av
gifter skyddaär grundläggande fri-att behandlingennär har samband med
och rättigheter, särskilt den tillrått frågor säkerhet.statensom
privatlivet erkänns både i artikelsom
8 i den europeiska konventionen 14 För närvarande inomgörs förom ramen
skydd för de mänskliga rättigheterna informationssamhället betydande
och de grundläggande friheterna och i framsteg såvitt tekniken föravser att
gemenskapsrättens allmänna rättsprin- överföra, bearbeta, registrera,uppta,
ciper. Av denna anledning får tillnärm- lagra eller lämna ljud- eller bild-ut
ningen denna lagstiftning inte med- uppgifter fysiskaav dettaom personer;
föra någon inskränkning i det skydd de direktiv bör därför tillämpas be-

skall i stället tillsyftautan handling sådanager, uppgifter.att av
hög skyddsnivå inomgarantera en

gemenskapen. 15 Behandlingen sådanauppgifterav om-
fattas detta direktiv endast denav om

11 De principer skydd för enskilda sker hjälpmed automatiskom databe-av
fri- rättigheter,och särskilt handling ellerpersoners de uppgifterom som

till privatlivet,rätten detta direk- behandlas ingår eller ingå isom ettavses
tiv innehåller, preciseringutgör register är uppbyggt efter vissaen som
och förstärkning principerna i med utgångspunkt ien för enskildaav per-
Europarådets konvention den 28 utformade kriterier förav soner att un-
januari 1981 skydd för enskilda derlätta tillgång till deom berörda uppgif-
vid automatisk databehandling terna.av
personuppgifter.

16 Behandlingen ljud- bildupp-ochav
Principerna12 för skyddet måste gälla gifter exempelvis i samband med-
för all behandling personuppgifter videoövervakning omfattas inteav av-

utförs verk- detta direktivsom av den utförs foren person vars om att
samhet regleras gemenskapsrätten. tillgodose den allmänna säkerheten,av
En fysisk behandling försvaret,persons säkerhet ellerav statens statens
uppgifter uteslutande för personliga verksamhet på straffrättens område
ändamål eller för hemmabruk, såsom tilleller verksamhet inteannan som
korrespondens eller förande adress- inomfaller gemenskapsrättenstillämp-av
register, skall dock inte omfattas. ningsomrâde.

13 Sådan verksamhet i avdel- 17 När det gäller behandling ljud-som ochavses av
ningarna V och VI i Fördraget bilduppgifter för journalistiska ända-om
Europeiska unionen och rör mål i litterärteller eller konstnärligtsom
allmän säkerhet, försvar, skapande, särskiltstatens på det audiovisuella
säkerhet och verksamhet pâ området,statens skall direktivets principer i
straffrättens område faller inte inom enlighet med bestämmelserna i artikel
tillämpningsområdet för gemenskaps- tillämpas9 restriktivt.
rätten, dock förbehållmed för med-
lemsstaternas skyldigheter enligt 18 För undvika enskildatt att en person
artiklarna 56.2, 57 eller ilO0a För- förvägras det skydd tillkommersom
draget upprättandet Europeiska honom enligt detta direktivom skall varjeav
gemenskapen. Sådan behandling behandling personuppgifter inomav av
personuppgifter är nödvändig för gemenskapen ske i enlighetsom med
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tidningEuropeiska officiella 23.ll.95Nr L 281 SV gemenskapernas

lagstiftningen i särskilda villkor förmedlemsstater- gäller,som angeen av
uppgiftertill behandlingen på särskildaMed detta bör behand-hänsyn avna.

olika kategorieruppgifter utförs områden och för delingen som avav
uppgifter i artikelregiste- behandlasnågon på uppdrag av en av somsom

ransvarig ietablerad med-är ensom
regleras den lag-lemsstat statensav

23 Medlemsstaterna har befogenhetstiftning. att
enskildagenomföra skyddet för perso-

lagstift-territo- både generellEtablering på medlemsstats19 ner genom enen
enskildaeffektiv faktisk ning skydd förochrium förutsätter personerom

behandlingsåvitthjälp stabilverksamhet med avser av person-av en
uppgifter särskild lagstift-ochHärvid har den berördastruktur. genom

statistiskaning till exempelrättsliga form inteverksamhetens som om
institut.betydelse, detavgörande oavsett om

filial ellerfrågaär ettom en om
lagstiftning skydd förjuridisk 24 Sådan rördotterbolag är somen person.som

juridiska med avseende påansvarige etableradOm den är personer
behandling uppgifter angårterritorier,medlemsstatersfiera sär- somav

inte direktiv.dem berörs dettaskilt dotterbolag, måste han avgenom
varje kringgåendeundvikaför att

Principerna för skyddet måstevarje verksamhet 25attgarantera avspeg-upp-
åvilari förpliktelseri nationella las dels debestämmelserna denfyller som

in-myndigheter, företag,aktiviteter-lagstiftning gäller för personer,som
registe-stitutioner, eller andraorganna.

ransvariga särskilt med avseende på
kvalitet, tekniskauppgifternas denomständigheten den register-20 Den att

anmälningar till tillsyns-i tredje säkerheten,ansvarige etablerad landär ett
myndigheten omständigheterhinder och deinte för det skyddfâr utgöra ett

vilka behandling får utföras,i underenskilda dettapersoner gessom
tillkommeri rättigheterdels dedirektiv. I sådana fall skall på be- som

vilkasenskildahandlingen uppgifter tillämpas den personupp-personer,av
behandling,gifter blir föremål förlagstiftning innehål-medlemsstats attsom

behandlingbli informeradehjälpmedel används fördeler attomsom
uppgifterna,tillgång tillfinnas garantier sker, fåbehandlingen. börDet attatt

vissaunderföljer begära rättelse ochrättigheterför de attatt som av
omständigheter invända behand-i praktiken.direktiv respekterasdetta mot
lingen.

inte territo-direktiv påverkar de21 Detta
Principerna för skyddet måste gälla all26gäller på Straffrät-rialitetsregler som

identifieradinformation rörområde. entens som
identitierbar Föreller attperson.

identifierbarsin lagstiftning äri avgöraMedlemsstaterna bör22 om en person
hjälpmedelhärvid beaktas allaskallbestämmelserandraeller somgenom

identifiera vederböran-i syftedirektivgenomföra dettaför attattantas som
rimligen komma användasde kanvillkorende allmänna attnärmare ange

registeransvarige ellerantingen dentill-behandling skallför att avvaraen
Skyddsprin-någonartikel jämfördSärskilt 5 medlåten. annan person.av

uppgifterinte förciperna gällertillåterartiklarna 8 medlemssta-7 och som
sådantgjorts på sättallmänna reglerde ett attoavsettterna att, anonyma
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den registrerade inte längre identi-är samlats får inte oförenligavara
fierbar. En sådan uppförandekodex med de ändamål ursprungligensom

i artikel 27 kansom avses ettvara angavs.
användbart redskap för vägled-att ge
ning hur uppgifter kan göras 29 Senare behandlingom personuppgifterav

och behållas i form för historiska, statistiskaanonyma elleren som veten-
omöjligtgör det identifiera den skapligaatt ändamål kan förutsatt att-registrerade. medlemsstaterna lämpliga garanti-ger

inte allmänt oförenligasetter anses-
27 Enskilda skall skyddas både med de ändamål för vilka uppgifternapersoner

i samband med automatisk databe- tidigare samlades in. Dessa garantier
handling uppgifterna ioch skall särskilt hindraav uppgifternasam- att
band med manuell behandling. Om- används för vidta åtgärderatt mot
fattningen detta skydd får inte eller fatta beslutav vissrörsom en
faktiskt bero på den teknik som an- person.
vänds eftersom detta skulle kunna
skapa allvarlig risk för kringgåen- 30 För tillåten skallen behand-att vara en
de. När det gäller manuell behandling ling personuppgifter dessutomav
omfattar direktivdetta endast register utföras med den registrerades sam-

inteoch ostrukturerade akter. Särskilt tycke eller nödvändig för ingåen-vara
innehållet i register måste det ellerett utförandet förpliktelser ivara av
strukturerat efter bestämda kriterier enlighet med avtal bindan-ärett som

enskilda för de för den registrerade, eller fordrassom avser attpersoner,
tillgånglätt till personuppgifter. I enligt lagstiftning vid utförandetge av

enlighet med definitionen i artikel 2 c något iär det allmännas intressesom
kan olikade kriterier detgör eller iår led myndighetsutövningsom ett
möjligt fastställa de enskilda delar-att eller i fysisk eller juridiskvara en

strukturerad samling intresse förutsattna av en skyddetperson- attpersons
uppgifter och de olika kriterier den registrerades fri- och rättig-som av

möjlighetenreglerar tillgång till inteheteratt går före. För särskiltatt
sådan samling utformas varje jämvikt mellanen de berördagaranteraav

medlemsstat. Akter eller intressena och för samtidigt säker-grupper av att
liksomakter dessas vilkaomslag, inte ställa effektiv konkurrens får med-en

strukturerade enligtär särskilda krite- lemsstaterna närmare på vilkaange
rier, faller inte under några omstän- villkor användning och utlämnande till
digheter inom detta direktivs tillämp- tredje personuppgifter får ägaman av
ningsområde. inom för tillåtna aktiviteterrum ramen

företag och andrasom av ut-organ
28 Varje behandling personuppgifter iövas deras löpande verksamhet.av

måste laglig och korrekt Medlemsstaterna fårgent- ävenvara närmare
berörda Uppgifternaemot på vilka villkor personuppgifterpersoner. ange

måstesärskilt adekvata, relevanta i marknadsföringssyfte får vidarebe-vara
och nödvändiga med hänsyn till de fordras till tredje oavsettman, om
ändamål för vilka de behandlas. Dessa detta sker kommersiellt eller välgö-av
ändamål skall uttryckligt renhetsorganisationer, föreningar ellervara an-
givna, berättigade och bestämda vid stiftelser, exempelvis politiskav
tiden för insamling uppgifterna. förutsatt reglerkaraktär, attav men
Sådana ändamål med behandlingen tilliakttas har syfte denattsom ge

läggs fast sedan uppgifterna registrerade möjlighet invändaattsom mot
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offentligi samband medforskning ochuppgifter honom be-de röratt som
åligger medlems-statistik. detDocksina skälbehövahandlas utan att ange

sörja finnsför detföråsamkas kostnader attoch attstaternaattutan
garantier förlämpliga konkretaoch attdetta.

grundläg-enskildaskydda personers
privatliv.rättigheter ochgandepersonuppgifter måsteBehandling31 av

tillåten utförs fördennäräven anses
behandlingMyndigheters35intresse ärskydda person-avettatt avsom

officiellt religiö-uppgifter erkändaförregistre-för denbetydelseavgörande
räkning försammanslutningarsliv. attrades sa

imålsättningar uttrycksuppfylla som
folkrätten utförs förellergrundlagennationellapå denankommer32 Det

samhälleligaviktigatillgodoselagstiftningen denavgöra attatt om som
intressen.behandling utförsför somenansvarar

vidintresse elleri det allmännas myn-
med allmännai sambandmyndig- 36 Om detdighetsutövning skall attvara en

demokratiskaför detval hållsoffentligrättsligtnågot atthet eller annat
nödvändigtskall fungera ärsubjekt,civilrättsligt såsomeller systemet

partierna i vissa med-politiskadeyrkesorganisation.exempelvis atten
uppgiftersamlar inlemsstater om

politiska uppfatt-enskildasinUppgifter på grund33 natur personersavsom
behandling sådananing fårfri- ochgrundläggandekränkakan upp-av

till viktigagifter tillåtas hänsynprivatlivets helgd fårrättigheter eller av
villkor be-intressen,allmännasamtycke den attinte behandlas utan av

lämpliga garantierstämmelserfinnasregistrerade. Dock måstedet omen
föreskrivs.till-föruttrycklig möjlighet att att

isärskilda behov, synnerhetgodose
behandlingsådan37 Förbehandlingen uppgifterna utförsnär personupp-avav

journalistiskaförgifter skersamband medändamål harför somsom
konstnärligtför ellerändamål ellersjukvårdenhälso- och personerav

särskilt detlitterärt skapandetystnadspliktunderkastadeärsom -
fast-audiovisuella området bör detberättigadegenomföraeller för att -

från eller begräns-undantagföreningar ställasvissa elleråtgärder av
till vissai förhållande bestäm-ningarstiftelser vilkas syften skyddaär att

i direktiv så långt dettadettamelserutövningen vissa grundläggandeav
enskildanödvändigt för förenarättigheter. ärfri- och att

rättighetergrundläggandepersoners
särskiltyttrandefriheten, den rättmedtill viktiga allmän-hänsyn34 När det av

upplysningaroch lämnanödvändigt, måsteintressen är att ta emotna
ii artikel 10 densärskilt fastslåsavvika frånkunnamedlemsstaterna som

föreuropeiska konventionen skyddkänsligabehandlaförbudet att ommot
mänskliga rättigheterna och dedeuppgifter sådanakategorier av

friheterna. Förgrundläggandeexempelvis folkhälsaområden attsom
avvägning mellan deåstadkommasocialskydd, särskilt för säker-och att en

rättigheternafri-grundläggande ochkvalitet detoch lönsamhet närställa
beslutaåligger medlemsstaternai detanvändsförfarandengäller attsom sam-

nödvändiga och begräns-undantagansökningar förmånermedband omom
såvitt generella åt-ningar deinom sjukförsäkringssys-tjänsteroch avser

uppgifts-påhar avseendevetenskaplig gärderi samband medtemet, som
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behandlingens berättigande, åtgärder eller vetenskapliga ändamål. I detta
för vidareföra uppgifter till tredjeatt sammanhang kan antalet registrerade,

tillsynsmyndighetensland och befo- uppgifternas ålder och de kompensato-
genheter. Detta får intedock leda till riska åtgärder kan vidtas itassom

medlemsstaterna beslutaratt beaktande.om un-
dantag från åtgärder vidtas för attsom
säkerställa behandlingens säkerhet. 41 Alla måste kunna sinutöva rätt fåatt

tillsynsmyndighetDen behörigär tillgång till uppgiftersom demrör ochsom
på området bör med iutrustas föremålär förvart behandling, försom att
fall vissa befogenheter efterutövas i detaljatt kunna försäkra sig attom
behandlingen i fråga, exempelvis uppgifterna korrektaär och attom
befogenhet med jämna mellanrumatt behandlingen tillåten.är Av samma
offentliggöra eller anledningrapport måsteen att och ha rätt attvar en
överlämna ärenden till rättsliga få reda på den logik gäller förmyn- som
digheter. den automatiska databehandlingen av

uppgifter honom,rör åtminstonesom
38 En korrekt behandling uppgifter såvitt sådanaautomatiskaav beslutavser

förutsätter de registrerade kan fâatt i artikel 15.1. Denna rättig-som avses
kännedom behandlingen och de het får inte kränkaom att affärshemligheten

uppgifternär samlas hos dem eller upphovsrätten, särskilt inte den- -
kan få korrekt och fullständig infor- upphovsrätt skyddarsom programvar-
mation med hänsyn till de närmare Detta bör dock inte resultera ian.
omständigheterna vid insamlingen. den registrerade nekas informa-allatt

tion.
39 vissaI fall behandlingenrör uppgifter

den registeransvarige inte har 42 Medlemsstaternasom kan hänsyn tillav
direktsamlat från registrerade.den intresset hos den registrerade eller till

Vidare kan utlämnande uppgifter andras fri- och rättigheter begränsaav
till tredje tillåten även till tillgångrätten tillman vara uppgifter ochom
utlämnandet inte kunde förutses när information. De kan till exempel
uppgifterna samlades från den besluta tillgång till uppgifteratt av
registrerade. I samtliga dessafall skall medicinsk endast får erhållasart

registreradeden informeras när förmedling någonupp- ärgenom av som
gifterna registreras eller när yrkesmässigt inomsenast verksam hälso- och
uppgifterna för första gången lämnas sjukvården.

till tredjeut man.
43 Rätten till tillgång till uppgifter och

40 Det dock inteär nödvändigt ställa information vissaatt skyldighetersamt
detta krav den registrerade redan hos den registeransvarigeom kan inskrän-
känner till informationen. Detta krav kas medlemsstaterna i den utsträck-av

intebehöver heller ställas registre- ning det nödvändigtär förom som att
ringen eller utlämnandet uttryckligen tillskydda exempel säkerhet,statens
regleras i lagstiftningen eller försvaret, allmän säkerhet eller viktigaom
lämnande information till den ekonomiska eller finansiella intressenav
berörda visar sig omöj- är betydelse förpersonen medlems-vara som av en
ligt eller innebära oproportionerligt eller för unionen, liksom förstat

ansträngningar, vilketstora skulle brottsutredningar och åtal och åtgär-
kunna fallet i samband med dervara rör överträdelser etiskasom av
behandling för historiska, statistiska regler gäller för sådana yrkensom
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särskilt i lagstiftning. På lingsnivån till kostnadernaregleras och försom
förteckningen genomförandetundantag och under hänsynstagandeöver

uppgifter till risker behandlingen in-begränsningar de debör upptas som
tillsyn reglering uppgifterövervakning, eller nebär och deför arten av som

nödvändiga sist- skall skyddas.på deär tresom
områdena, nämligen allmännämnda

innehållerekonomiska finansiella 47 När meddelandeochsäkerhet, ett som
personuppgifterbeivrande översändsintressen brott.samt genomav

organisationförmedling förUppräkningen uppgifter dessa enav av
telekommunikation elektroniskinte ellerområden påverkar undantagtre

begränsningar till enda ändamålhänsyn är över-eller post, attvarsav
blirsådana meddelanden, detsäkerhet och försvaret. sändastatens

vilkennormalt den från meddelandet
inte erbju-vissa och denuppfylla de nämnda härrör44 För att person somav

tjänstmålsättningarna nämndakan medlemsstaterna der som anses ansvara
behandlingen personuppgif-i förgrund bestämmelserpå avav gemen-

erbjuder tjänstertvingas avvika sådanafrån Deskapsrätten terna.att som
i direktiv kommer dock normaltbestämmelserna detta att anses somom

behandlingenuppgifter, ansvariga för detill tillgång till skyl-rätten av
ytterligare personuppgifter for-informera enskildadigheten att somperso-

tjänstenkvaliteten uppgifterna. dras för skall kunnapåoch att an-ner
vändas.

uppgiftersådana fall då hänsyn45 I av
Anmälningsförfarandet förintressen, 48till allmänna grund är avsettav

myndighetsutövning behandlings syftehänsyn ocheller göraatt enav
intressen viktigaste allmänt kändatill berättigade egenskaperpersonsen

behandlingentillåten för säkerställabli föremål för behand-kan att att
nationellai enlighet med deling, varje berörd ändå, skerskall person

vidtasåtgärder för genomföraberättigade och avgörande skälpå attsom
särskilda situation, direktiv.ha dettahanssom avser

uppgifterinvändarätt att mot att som
olämpliga admini-undvikasjälv behandlas. Medlems- 49 Förhonomrör att

möjlighet strativa formaliteter kan medlemssta-dockhar antastaterna att
från ochinnehåll. besluta undantagbestämmelser ternamotsatt omav

anmälningspliktenförenklingar av
dåfri- såvitt sådana fall behand-för registrerades och46 Skyddet de avser

sannolikt intesåvitt lingen kommerrättigheter förutsätter attavser
fri-ochpersonuppgifter de berördabehandling kränkaatt personernasav

iorganisatoriska rättigheter, förutsatt dettalämpliga tekniska och äratt
överensstämmelse med åtgärdvidtas både föråtgärder när systemet somen

själva vidtagits medlemsstat ochbehandlingen utformas och när somav en
begränsningarna.särskilt särskilt Med-behandlingen försker, att anger

beslutaså lemsstaterna kansäkerheten och för ävenattgarantera om
förenklingar i fall dåotillåten behandling. undantag ochhindra allsätt

registeran-dennågonåligger medlemsstaterna säker-Det utsettsatt som av
sig utfördasvarige försäkrar deregisteransvariga respek-ställa de attatt om

Åtgärderna behandlingarna inte kommer krän-åtgärder. skalldessa attterar
rättig-registrerades fri-säkerhetsnivâ ochlämplig ka degarantera en

sålundatill utveck- heter. Denmed hänsyn den nuvarande utsettsperson som
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skydda uppgifterna måste heten eller denatt tillsyn iutövarvare som-
sig han anställd registeran-är den samråd tillsynsmyndighetenmedav
svarige eller inte ha möjlighet företar förhandskontroll dessaatt en av-

sin verksamhetutöva på fullstän- behandlingar innan de utförs.ett Sedan
digt oberoende sätt. sådan förhandskontroll genomförtsen

får tillsynsmyndigheten i enlighet med
50 Undantag från anmälningsplikten och nationelladen lagstiftningen som

förenklad anmälan bör tillåtaskunna gäller för myndigheten sig överyttra
särskilt då det frågaår behandling tillåtaeller behandlingen. En sådanom

uppgifter endast syftar till kontroll kan företasäven ledattav som ettsom
register skall föras, är i det nationella parlamentets förbere-ett avsettsom

för i enlighet nationellmed lag- dande arbeteatt med åtgärd elleren som
stiftning allmänheten information led i arbetet med åtgärdge ett en som

tillgängligtoch förär allmän- grundas på sådan lagstiftandesom en
heten eller och kan styrka åtgärd definierar behandlingensvar en som som

han har berättigat intresse. och lämpliga skyddsåtgär-att ett art anger
der.

51 Det förhållandet registeransva-denatt
rige omfattas förenklat anmälnings- 55 För de fall då registeransvarigedenav
förfarande eller undantagen frånär inte respekterar registreradesde rät-
anmälningsplikt befriar intehonom tigheter måste idet medlemsstatens
från övriga förpliktelserde följer lagstiftning finnas möjlighet till rätts-som

detta direktiv. lig prövning. Personer liderav som
tillskada följd otillåten behandlingav

52 I detta sammanhang måste efterföl- tillskall ha ersättningrätt denen av
jande kontroll från den behöriga registeransvarige, vilken kan befrias
myndighetens sida i allmänhet från skadeståndsansvar han kananses om

tillräcklig åtgärd. visa han inte ansvarig förär ska-som en att
dan, särskilt i fall då han påvisakan

53 Vissa behandling till fel registreradebegåtts dentyper att ettav ex- av-
behandlingempel tillhar ända- eller i fall force majeure. Sanktio-som av

mål utesluta den berörde från skall vidtas såväl privaträttsli-att motner
möjligheten rättighet,utöva offentligrättsliga subjektatt en ga som som

förmån ingåeller avtal överträder de nationellamotta bestämmelseretten
eller sådan behandling innebär antagits för genomföra dettaattsom som
användning teknik kan på direktiv.av ny -

singrund sin omfattningnatur,av
sitt innebäraeller ändamål särskilda 56 Gränsöverskridande flöden av person-

risker för registreradesde fri- och uppgifter nödvändiga in-för denatt är
rättigheter skall kränkas. Medlems- ternationella utveckling.handelns Det

kan de precise-önskar det skydd direktiv till-dettastaterna om som genom
risker i sindessa lagstiftning. försäkras enskilda inomra personer

gemenskapen hindrar inte att person-
54 Med omfattningentanke uppgifterden överförs till tredjesådanaav

behandling uppgifter utförs i länder adekvatgaranterarav som som en
samhället torde det behandlingarantal skyddsnivå. Frågan skyddsnivånsom

innebär särskilda risker adekvans skall bedömas med hänsynsom vara
mycket begränsat. Medlemsstaterna till alla de omständigheter harsom
måste föreskriva tillsynsmyndig-att
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samband överföringmed eller 61 Medlemsstaterna och kommissionenen en
överföringar. måste sina respektive kompetens-grupp av

områden berörda delaruppmuntra av
57 Om tredje inteland näringslivet uppförandeko-ett garanterar att antaen

skyddsnivåadekvat skall överföring dexar för underlätta genomförandetatt
personuppgifter till det landet detta direktiv med beaktande deav av av

förbjudas. särskilda former behandlingav som
utförs på vissa områden och med

58 Undantag från detta förbud skall respekt för nationellade bestämmelser
vissaunder omständigheter kunna antagits för dess genomförande.som

medges registreradeden lämnarom
sitt samtycke, överföring nöd- 62är För skyddet enskilda medom av personer
vändig för avtal eller rättsligt avseende på behandlingenett ett av person-
anspråk, skyddet väsentliganär uppgifter detär avgörande betydel-av av
samhällsintressen kräver det, till medlemsstaterna inrättar obero-attex- se

vid internationelltempel utbyte tillsynsmyndigheter.endeav
uppgifter mellan skattemyndigheter

tullmyndighetereller eller mellan 63 Dessa myndigheter måste nöd-ges
socialförsäkringsmyndigheterellerom vändiga för utföra sinaattresurser
överföringen utförs med utgångspunkt uppgifter, såsom befogenhet att -
i register särskiltupprättats detnär gäller klagomål frånett som genom
lagstiftning och är enskilda undersöka ochavsett attsom vara personer -
tillgängligt för allmänheten eller för intervenera befogenhetersamt att

har berättigat intres- inleda rättsliga förfaranden. De måsteettpersoner som
En sådan överföring bör inte bidra till insynäven ise. att garantera

omfatta uppgifteralla eller hela kate- behandlingen uppgifter i de med-av
gorier uppgifter finns i regi- lemsstater under vilkas jurisdiktion deav som

När registret är hör.stret. avsett att vara
tillgängligt för med be-ettpersoner
rättigat intresse skall överföringen 64 Tillsynsmyndigheterna i olikade med-

endast pågöras begäran dessa lemsstaterna kommer behöva biståattav
självaeller de är ivarandra samband med utförandetmotta-personer om av

uppgifterde åligger dem förgarna. attsom
säkerställa skyddsreglerna respek-att

59 Särskilda åtgärder kan vidtas för tillfredsställande i helasättatt teras ett
otillräcklig skyddsnivåuppväga i Europeiska unionen.en

tredje land registeransvari-denett om
lämpliga garantier.ställer Bestäm- 65 En arbetsgrupp för skydd enskildage av

melser förfaranden för förhandling i samband behandlingmedom personer
mellan gemenskapen och tredje land personuppgifter inrättasskall påav
måste gemenskapsnivå. Gruppen vidskallantas.

utförandet sina uppgifterav vara
Överföring till tredje60 får i vilketland fullständigt oberoende. Gruppen skall
fall helst endast utföras i enlighet till sinmed hänsyn särskilda karaktärsom
med bestämmelser medlemssta- kommissionen bidraråd och tillsom ge

antagit för genomförande den enhetliga tillämpningen deterna av av
direktiv, särskilt artikeldetta 8 i nationella antagitsregler för attsom

detta. genomföra detta direktiv.
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66 Med avseende på överföring riod, löper tolv år efter dagenutav upp- som
gifter till tredje fordrarland genomfö- för direktiv,antagandet detta vidtaav

direktiv kommissio-randet detta åtgärder för säkerställa dåatt att attav
befogenhet besluta befintliga manuella register bringas iattnen ges om

genomförandet förfarandeoch överensstämmelse vissa direk-medatt ett av
i enlighet riktlinjerna i tivetsmed rådets bestämmelser. Uppgifter som

l87/373/EEG införs. ingår i registerbeslut dessa och behand-som
las manuellt under denna förlängda

67 Den 20 december 1994 träffade Euro- övergångsperiod skall dock detnär är
kommissio-paparlamentet, rådet och föremål för ytterligare sådan be-en

bringashandling iöverenskommelse överensstämmelsenen en om en m0-
dus vivendi beträffande genomföran- med dessa bestämmelser.

antagitsdeâtgärder för rättsakter som
i enlighet i artikel 70 inte nödvändigt regi-med förfarandet Det denär att

i sittl89b Romfördraget. strerade lämnar samtyckenytt
till registeransvarigeden fortsätteratt

känsliga uppgifter,principer för enskilda behandla68 De skyddet närattav en
behandlingfri- rättigheter, sådan nödvändig föroch och dä ärpersoners

till privatliv, genomförandetsärskilt i avtal harrätten attav somsom
slutits frivilligtdirektiv på grundval ochuppställs med avseendedetta av

behandling personuppgifter informerat samtycke före dessa be-skallav
ikraftträdande.vissa vidkommande stämmelsersför områdens

preciseraskunna kompletteras eller
direktiv hindrar intehjälp särskilda 71 Dettamed bestämmelser med-enav

lemsstat frånskall med dessa bestämmelseröverensstämma att antasom
marknadsföringprinciper. för reglera sådanatt

riktar sig till konsumentersom som
hemvist inomfrist har territorium,69 Medlemsstaterna bör dessges en

inteikraftträdandet förutsatt dessa reglerhögst år räknat från röratttre
enskildanationella skyddet medde bestämmelser som av personer av-av
behandlinggenomföra direktiv, seendeför dettaattantas av personupp-

stegvis tillämpa gifter.så de kan deatt nya
nationella bestämmelserna på alla

direktiv möjligt vidbehandlingar 72 Detta detsådana redan påbör- gör attsom
jats. möjliggöra genomförandet dessabestämmelserFör kostnadsef-att ett av

till principenfektivt genomförande hänsyn allmän-dessa be- ta omav
till tillgång tillhetens allmännastämmelser skall medlemsstaterna rätt

handlingar.tillåtas ytterligare tidspe-underatt en

l EGT 197, 18.7.1987, 33.Lnr s.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1 återvinning, inhämtande, användning,
utlämnande översändande,genom

Direktivets syfte spridning eller tillhandahållandeannat
uppgifter, sammanställning ellerav

Medlemsstaterna iskall enlighet samkörning,med blockering, utplåning
direktivdetta fysiskaskydda eller förstöring,personers

fri-grundläggande och rättigheter, särskilt
till privatliv, irätten samband med behand- c register med personuppgifter regis-

ling personuppgifter. varjeter: strukturerad samlingav av
personuppgifter tillgängligärsom

2. Medlemsstaterna får varken begränsa enligt särskilda kriterier, oavsett om
förbjuda friaeller det flödet samlingen centraliserad,är decentrali-av personupp-

gifter mellan medlemsstaterna skäl serad eller spridd på grundvalav som av
har samband med det under punkt före-l funktionella eller geografiska förhål-
skrivna skyddet. landen,

d registeransvarig: fysiskaden eller
Artikel 2 juridiska den myndighet, denperson,

institution eller det andra organ som
Definitioner tillsammanseller med andraensamt

bestämmer ändamälen och medlen för
direktivI detta med behandlingen personuppgifter. Näravses av

ändamâlen och medlen för behand-
a personuppgifter: varje upplysning lingen bestäms nationella lagar ochsom av

identifierad eller identifierbar andra författningar elleravser en av gemen-
fysisk den registrerade. En skapsrätten kan den registeransvarigeperson
identifierbar är eller särskildade kriterierna förperson en person attsom

identifieras,kan direkt indirekt,eller ihonom nationell ellerrättutse anges
framför allt hänvisning till i gemenskapsrätten,ettgenom
identiftkationsnummer tilleller en
eller flera faktorer specifika e registerförare: fysiskaär den juri-ellersom
för hans fysiska, fysiologiska, psykis- diska den myndighet, denperson,

ekonomiska,ka, kulturella eller socia- institution eller det andra organ som
identitet, behandlar personuppgifter för den

registeransvariges räkning,
behandlingb personuppgifter be-av
handling: varje åtgärd eller serie tredje fysiskaden juridiskaellerav man:
åtgärder vidtas beträffande myndighet,den institutiondensom per- person,
sonuppgifter, sig det sker på eller det andra registre-denänvare organ
automatisk inte,väg eller till exempel rade, registeransvarige,den register-
insamling, registrering, organisering, föraren och de underpersoner som
lagring, bearbetning eller ändring, den registeransvariges register-eller
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förarens direkta har befogenhet Artikel 4ansvar
behandla uppgifterna,att

Tillämplig nationell rätt
g den fysiska juridiskaellermottagare:

den myndighet, institutionden Varje medlemsstat tillämpaskallperson, de
eller det andra till vilket uppgif- nationella bestämmelser den förorgan som

utlämnas, sig det är genomförandetterna detta direktivvare en antarav
tredje inte.eller Myndigheter för behandlingen personuppgifterman av

kan komma uppgifteratt motta närsom
inom för särskilt uppdrag a behandlingenett utförs led iramen ettsom

inteskall dock betraktas verksamhet inom den medlemsstatsmottaga-som
territorium, där registeransvarigedenre,

etablerad.Om registeransvarigär ären
h den registreradessamtycke: varje slag etablerad inom flera medlemsstaters

frivillig, särskild och informerad territorier skall vidtahan nödvändigaav
viljeyttring vilken registre-den åtgärder för säkerställa allagenom att att
rade godtar behandling verksamheter uppfyller kraven enligtav personupp-
gifter honom.rör tillämpligaden nationella lagstiftning-som

en,
registeransvarigeb den inte etableradär

Artikel 3 inom medlemsstats territorium utanen
Tillämpningsområde på plats där medlemsstatens lag-en

stiftning gäller på folkrätten,grund av
direktivDetta gäller för sådan behand- c den registeransvarige inte är etablerad

ling personuppgifter helt eller delvis gemenskapens territorium och förav som
företas automatiskpå liksom för behandlingväg personuppgifterannan av an-
behandling automatiskän personuppgif- vänder databehandlad ickeeller data-av

ingår i eller kommer ingå i behandlad utrustning befinner sigter att ettsom som
register. den nämnda medlemsstatens terri-

torium, inte sådan utrustningom en-
2. Detta direktiv integäller för sådan be- dast används för låta uppgifteratt
handling personuppgifter gemenskapen.av passera genom

iutgör led verksamhet 2. Under omständigheterde iettsom en som som avses-
inte omfattas gemenskapsrätten, punkt 1 måste registeransvarigec denav utse
exempelvis sådan verksamhet företrädare etablerad inomär densom en som

i avdelningarna V och VI i berörda medlemsstatens territorium,avses utan
Fördraget Europeiska unionen, idetta övrigt påverkar de eventuellaattom

inteoch under några omständigheter rättsliga åtgärder kan in-komma attsom
behandlingar allmän säkerhet,rör ledas den ansvarige själv.motsom
försvar, säkerhet inbegripetstatens

ekonomiska välstånd be-närstatens
handlingen har samband med frågor

säkerhet och verk-statens statensom
samhet på straffrättens område,

fysisk iledettav en person som-
verksamhet privat ellerrent naturav

har samband med hans hushåll.som
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KAPITEL

FÅRNÄRBESTÄMMELSERALLMÄNNA PERSONUPPGIFTEROM
BEHANDLAS

Artikel 5

innebär,i kapitelbestämmelserna dettabegränsningarinomskall deMedlemsstaterna som
personuppgifter tillåten.behandlingvillkor ärvilkaprecisera av

vilkaeller för desamladesAVDELNING I terna
Medlemsstaternabehandlades.senare

lämpliga skyddsåtgärdervidtaskallUPPGIFTERNAS KVA-OMPRINCIPER
personuppgifter lagrasför deLITET som

historiska,perioder förunder längre
vetenskapliga ändamål.statistiskaeller6Artikel

registeransvarigeåligger denföreskriva 2. Detskall attMedlemsstaterna att
efterlevs.punkt lsäkerställapersonuppgifter att

ochkorrektbehandlasskall ett
lagligt sätt,

AVDELNINGsärskilda, uttryck-förskall samlasb
berättigade ändamål;angivna ochligt

GÖR UPPGIFTS-ATTPRINCIPER SOMbehandling får inte ske ettsenare
TILLÅTASBEHANDLING KANoförenligt med dessaärsätt som

behandlingändamål. Senare av upp-
Artikel 7statistiskahistoriska, ellergifter för

inteändamål skallvetenskapliga anses
föreskrivaskallMedlemsstaternaändamål förutsattoförenlig med dessa att person-

endastuppgifter får behandlaslämp-beslutarmedlemsstaterna omatt om
liga skyddsåtgärder,

otvetydigt lämnatregistrerade hardenrelevanta och aadekvata ochskallc vara
ellersitt samtycke,vadomfatta ärinte får än sommer

nödvändig förbehandlingen ärbtill de ända-nödvändigt med hänsyn att
registre-i vilket denfullgöra avtalochvilka har samlatsför de ettmål

vidta åtgärderförrade ellerärbehandlas, attvilka de partför senare
innanregistreradedennödvändigt, på begäranriktiga och,skalld avomvara

ingås, ellersådant avtalmåsterimliga åtgärderAllaaktuella. ett
nödvändig förbehandlingen är attsäkerställaförvidtas attatt person-

förpliktelserättsligfullgörafelaktiga ofull-elleruppgifter är somensom
registeransvarige, elleråvilar denändamåltill deständiga i förhållande

nödvändig förbehandlingen ärvilka attin eller förvilka samladesdeför
grund-intressen ärskyddaellerutplånasbehandlas,de som avsenare

registre-för denbetydelselägganderättas,
ellerrade,förhindrarpå sättförvarase ett som

nödvändig förbehandlingen ärregistrerade under attidentifiering denav
arbetsuppgift allmäntutföranödvän-tid vad ärlängre än avensomen

i myndig-ledintresse eller äruppgif-vilkaför ettändamåldigt för de som
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hetsutövning utförs den regis- grundläggande intres-som av annan persons
teransvarige eller tredje till vil- den registreradenär fysisktärman sen
ken uppgifterna har lämnats eller eller rättsligt förhindradut, sittatt ge

f behandlingen nödvändigär för ända- samtycke, eller
mål berättigade intressenrör hos d behandlingen utförs inomsom förramen

registeransvarigeden eller hos den berättigad verksamhet hos stiftelse,en
tredjeeller de till vilka uppgifter-män förening eller icke vinst-ett annaten

har lämnats sådananär drivandeut, utom har politiskt,na ettorgan, som
intressen uppvägs den registrerades filosofiskt, religiöst eller fackligtav
intressen eller dennes grundläggande syfte, förutsatt behandlingen endastatt
fri- rättigheteroch kräver skydd sådanarör medlemmar ellersom organs

artikelunder 1.1. grundpersoner som organetsav
ändamål har regelbunden kontakt med
detta och uppgifterna inte lämnas ut

AVDELNING III till tredje den registreradesutanman
samtycke, eller

SÄRSKILDA BEHANDLINGSKATEGO- e behandlingen uppgifterrör på ettsom
RIER tydligt offentliggörssätt den regi-av

strerade eller nödvändigaär för att
Artikel 8 kunna fastslå, gällandegöra eller

försvara rättsliga anspråk.
Behandlingen särskilda kategorierav av
uppgifter Punkt l integäller behandlingennär av

uppgifterna nödvändigär med hänsyn till
Medlemsstaterna skall förbjuda behand- förebyggande hälso- sjukvård,och medicin-

ling personuppgifter avslöjar ska diagnoser, vård eller behandling ellerav som ras
etniskteller politiska åsikter, administration hälso- eller sjukvård ellerursprung, av

religiös eller filosofisk övertygelse, med- dessauppgifternär behandlas någonav som
ilemskap fackförening uppgifter yrkesmässigtär verksamsamt hälso- ochsom

hälsa sexualliv.rör och sjukvårdsområdet och enligt nationellsom
lagstiftning eller bestämmelser antagitssom

2. Punkt inte1 gäller behöriga nationella underkastadärom av organ
tystnadsplikt eller av en annan person som

a registreradeden har lämnat sitt ålagd liknandeär tystnadsplikt.ut- en
tryckliga tillsamtycke sådan be-en
handling, det enligtnär med- 4. Under förutsättning lämpligautom skydds-av
lemsstatens lagstiftning för- åtgärder och tillhänsyn viktigtatt all-anges ettav
budet i intepunkt 1 kan upphävas intresse fårmänt medlemsstaterna antingen

den registrerades i sinsamtycke, nationella lagstiftning ellergenom ettgenom
eller beslut tillsynsmyndigheten beslutaav om

b behandlingen nödvändigär för andra undantag än de inämns punkt 2.att som
fullgöra de skyldigheter och särskilda
rättigheter åligger den registeran- Behandling5. uppgifter lagöverträ-som av om
svarige inom arbetsrätten, i den delser, brottmâlsdomar eller säkerhetsåt-om-
fattning detta tillåtet enligtär fårgärder utföras endast under kontrollen av
nationell lagstiftning föreskriver myndighet eller lämpliga skyddsåt-som en om-
lämpliga skyddsåtgärder, eller finns i nationellgärder lag med förbehåll-
behandlingenc nödvändig för för ändringarär de medlemsstaterna kanatt som
skydda registreradesden eller någon tillåta med nationellastöd bestämmelserav
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följan-själv samlasspecifika uppgifter honomlämpliga ochinnehåller omsom
i redaninformation, fall då hanfullständigt register deEttskyddsåtgärder. utom

till informationen:kännerfår föras endastbrottmålsdomar docköver
myndighet.kontrollunder av en

registeransvariges dennesochDena
identitet.företrädareseventuellaföreskriva uppgifterfårMedlemsstaterna att

Ändamålen behandling förmed densanktioner badministrativa ellerrörsom
uppgifterna avsedda.vilken ärbehand-tvistemål också skalliavgöranden

information,ytterligare exempel-Allmyndighet. ckontrolllas under enav
vis

kategoriereller deifrån punkt l6. De undantag mottagarna somangessom -
uppgifterna,till kom-skall anmälas4 och 5 mottarpunkterna

obligatoriskt ellerhuruvida det ärmissionen. -
frågornafrivilligt besvara samtatt

inteföljdereventuellavilkapåskall bestämma att7. Medlemsstaterna svara,av
till-fårättigheterförekomstenidentifikationsnummernationellt attvillkor avett -

rättelseerhållatill ochidentifi- gångförvedertaget sätt attnågoteller avannat
uppgifter honom,rörbehandlas.ering får som

ytterligareutsträckning deni den som
särskil-till deinformationen med hänsyn9Artikel -

uppgifternavilkaomständigheter underda
tillförsäkranödvändig församlas ärpersonuppgifter och attBehandling ytt-av -

behandling.registrerade korrektdenrandefriheten en

avseende påmedskallMedlemsstaterna
Artikel 11personuppgifter skerbehandling somav

ellerjournalistiska ändamålföruteslutande
uppgifterna inte harInformation närbeslutalitterärt skapandekonstnärligt eller

registreradefrånin densamlatsavvikelser från bestäm-ochundantagom
kapitel IV ochkapitel,i dettamelserna

frånuppgifterna inte har samlatsnödvändiga för Omdekapitel VI endast ärom
medlemsstaternaregistrerade, skallreglerna denprivatlivet medtillförena rättenatt

registeransvarige ellerföreskriva denyttrandefriheten. attom
registreringenvid tiden förföreträdarehans

tillutlämnandepersonuppgifter eller, omav
inteförutses, äntredje kanAVDELNING IV senaremanen

först läm-uppgifternatidpunkt dåvid den
åtminstoneregistreradeskall denDEN RE-INFORMATIONSPLIKT TILL ut, genas

registre-information, dennärföljande utomGISTRERADE
informationen:tillredan kännerrade

dennesregisteransvariges ochDenaArtikel 10
identitet.företrädareseventuella

Ändamålen behandlingen.meduppgifter bvid insamlingInformation av
information, exempel-ytterligareAllcregistreradefrån den

vis
uppgifter be-kategorierdeföreskriva denskallMedlemsstaterna somatt av-

handlingen gäller,iföreträdareregisteransvarige eller hans
vilkenfrånskall denfallvart personge



1996:72 BilagaSOU 157

officiella23.l1.95 SV Europeiska tidning Nr L281gemenskapernas

information varifrånkategorier gängligeller de dessamottagarna som om-
uppgifterna, uppgifter kommer,mottar

rättigheter till- kännedom den logikförekomsten fåatt om som an-av --
uppgiftertill erhålla rättelse de vänds honomgång och när röratt somav

automatisk åtminsto-uppgifter behandlas påhonom, vägrörsom
automatiskautsträckning ytterligare såvitt sådanai denden ne avsersom

i artikeltill särskil- 15.1,informationen med de besluthänsyn som avses-
uppgifterna i fall få sådanauppgif-omständigheter under vilka b förekommandeda

inte i enlighetnödvändig för tillförsäkra behandlats medsamlas är att ter som-
i direktivbehandling. bestämmelserna dettaregistrerade korrekt rätta-den en

de, utplånade eller blockerade, sär-
skilt ofullständigai skall inte gälla dessa ellerBestämmelserna punkt l är2. om
felaktiga,särskilt i samband med behand-detnär -

tredje tillhistoriska få genomförtling statistiska ändamål eller cför att manen
vilken uppgifterforskningsändamål sådana utlämnatsvetenskapligaeller -

varje utplå-innebära underrättas rättelse,visar sig omöjligt eller en opro- om
blockering utförts iansträngning in- ning ellerportionerligt attstor somge

inteenlighet punkt b, dettaregistrering medformation eller eller utläm- omom
visar sig omöjligt eller innebärföreskrivs i författning.uttryckligennande vara
enoproportionerligtstoransträngning.före-sådana fall skall medlemsstaternaI

lämpligaskriva skyddsåtgärder.
AVDELNING VI

BEGRÄNSNINGARUNDANTAG OCHAVDELNING V

FÅRÄTT Artikel 13ATTDEN REGISTRERADES
TILLGÅNG UPPGIFTERTILL

begränsningarUndantag och
Artikel 12

får lagstiftningMedlemsstaterna genom
omfattningentillgång vidta åtgärder för begränsatillRätt att

rättigheterskyldigheter ochde somav
varje i artiklarna 6.1, lO, 11.1, 12 och 21skall säkerställaMedlemsstaterna att anges

begränsningregisteran- i fall då sådan nöd-registrerad från den ärhar rätt att enen
tillvändig åtgärd med hänsynsvarige

rimliga intervall säkerhet,hinder och med aa statensutan
tidsutdräkt eller b försvaret,störreutansamt

säkerhet,c allmänkostnader
avslöjan-undersökning,uppgifter förebyggande,bekräftelse på dfå om som-

för brott ellerinte de brott eller åtalbehandlas eller ochhonomrör avav
etiskaåtminstone överträdelser reglerinformation ändamâlen somavom

behandlingen, gäller för lagreglerade yrken,de berördamed upp-
ekonomiskt finansielltviktigt ellergiftskategorierna eller eoch ettmottagarna

intresse medlemsstat eller hosmottagarkategorierna till vilka uppgif- hos en
unionen, inklusiveEuropeiskautlämnas,terna mone-

frâgor, budgetfrågor och skatte-begriplig information vilkafå täraom-
uppgifter till- frågor,behandlas och allsom
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f tillsyns-, inspektions- eller regle- b efter anmodan och kostnaderen utan
ringsfunktion även den är sig behandlingmotsättasom, om av av personupp-
övergående karaktär, förbundenär gifter honomrör och densom som
med myndighetsutövning i de under registeransvarige bedömer kan komma
punkterna c, d och e fallen,nämnda behandlas för ändamålatt rörsom

g skydd registreradesden eller and- direkt marknadsföring, eller bliav att
fri- rättigheter.och informerad innan personuppgifter förras

första gången lämnas till tredjeut man
2. Under förutsättning lämpliga rättslig eller används för tredje räkningav mans
garantier får medlemsstaterna, i synnerhet för ändamål direktrör marknads-som

uppgifterna inte används för åtgärder föring, och uttryckligen få erbju-om att
eller beslut särskilda registrerade dande kostnader motsättasom avser att utanom

i fall då uppenbarligendet inte sig sådant utlämnande eller sådanpersoner, ett
föreligger någon risk den berörda användning.att perso-

privatliv kränks, lagstiftningnens genom
rättigheterbegränsa de i artikel Medlemsstaterna skall vidta nödvändigasom anges

uppgifterna12 när endast behandlas för åtgärder för säkerställa de registrera-att att
ändamål har med vetenskaplig forsk- tillde känner den rättighet isom som anges
ning uppgifternagöra eller när endast första istycket b.att

ilagras form personuppgifter underav en
begränsad tid inte överstiger tiddensom

nödvändig förår framställa statis- Artikel 15attsom
tik.

Databehandlade beslut

AVDELNING VII Medlemsstaterna skall varjege person
inte blirätten föremål för beslutatt ett som

RÄTTDEN REGISTRERADES ATT har rättsliga följder för honom eller som
GÖRA INVÄNDNINGAR märkbart påverkar honom och enbartsom

grundas automatisk behandling av upp-
Artikel 14 gifter är avsedda bedöma vissaattsom

personliga egenskaperhoshonom, exempel-
registreradesDen rätt göra invänd- vis arbetsprestationer,att hans kreditvärdighet,

ningar pålitlighet och uppträdande.

Medlemsstaterna tillförsäkraskall den 2. Om inte följer övriga bestäm-annat av
registrerade rätten i direktivmelser detta skallatt medlemsstater-

föreskriva blifår föremålattna en person
åtminstone idea fall i artikel för beslut det slag i punktettsom avses av som avses
7 e och f helstnär 1avgöran- beslutetsom av om

berättigadede och skäl hansrörsom
personliga situation sig be-motsätta a fattas led i ingåendet ellerettsom
handling uppgifter honom,rör fullgörandet avtal, förutsattett attav som av

nationelladen lagstiftningen registreradesnär den begäran ingå-utom om
föreskriver något När invänd- ende eller fullgörande avtalet harannat. av
ningen berättigad fårär den behand- bifallits eller det vidtas lämpligaatt
ling påbörjats registeran-den åtgärder för berättiga-skydda hansattsom av
svarige inte längre dessa intressen,de exempelvis möjlighetenavse upp-
gifter,
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sin uppfattning 2. Medlemsstaterna skall föreskrivaför honom dengöraatt att
registeransvarige, behandlingen utförsgällande, eller när

lagstiftning innehåller räkning, välja register-tillåts i be- för dennes skallb som en
tillräckliga garantiertill för den registre- förare kan vadstämmelser skydd som ge

tekniskaberättigade intressen. gäller de säkerhetsâtgärder och derades
organisatoriska vidtasåtgärder måstesom

tillse åtgärder genomförs.och dessaatt
AVDELNING VIII

uppgifter register-När behandlas enav
SÄKERHET hanteringenVID förare skall reglerasSEKRETESS OCH ettgenom

rättsligt bindan-BEHANDLING avtal eller genom en annan
handling registerförarenmellan och dende

i handlingen16 registeransvarige och skallArtikel
särskilt föreskrivas att

vid behandlingSekretess
registerföraren får handla påendast-

registeransvari-instruktioner frånregisteran- denutför under denDen arbetesom
registerföraren, liksom regis-svarige eller ge,

skyldigheter i punktsjälv, tillgång till deterföraren och får som angessom -
definieras i lagstiftningen isåsom depersonuppgifter, får behandla dem endast

i vilken registerföra-den medlemsstatinstruktion från registeransvari-enligt den
skall åvilainte skyldig etablerad,han det är ävenär göraatt renge, om

registerföraren.enligt lag.

bevisning skall de delar4. För säkraatt av
rättsligt bindande hand-avtalet eller denArtikel 17

uppgifterlingen och deskyddetrörsom av
iåtgärder punkt lkravvid behandling rörSäkerhet som som anges

i skriftlig jämförligföreligga eller därmed
form.föreskrivaMedlemsstaterna skall denatt

registeransvarige genomföra lämpligaskall
tekniska organisatoriska åtgärder föroch att

AVDELNING 1xpersonuppgifter från förstöringskydda
otillåtna hand-olyckshändelse ellergenom

ANMÄLANolyckshändelselingar eller förlust genom
ändringar, otillåten spridningsamt mot av

Artikel 18till uppgifterna,otillåten tillgångeller
särskilt behandlingen innefattar överfö-om

tillsynsmyndig-Anmälningspliktuppgifter i nätverk, ochring gentemotett motav
varje otillåten behandling. hetenslagannat av

föreskriva denMedlemsstaterna skallbeaktandeåtgärder skall med denDessa attav
registeransvarige eventuelleeller hanstekniska nivån kostnadernuvarande och de

genomförandet be-genomfö- företrädare föreförenade med åtgärdernasär av ensom
behandlingarseriehandling ellerlämplig säkerhetsnivååstadkommarande somenen

automatiskdelvis genomförstill risker förknip- helt elleri förhållande de ärsom
fleraoch har eller när-behandlingen vägoch depade med arten sammasomav

denbesläktade ändamål skall underrättauppgifter skall skyddas.som
i artikel 28.tillsynsmyndighet som avses



160 Bilaga SOU 1996:72

Nr L 281 SV Europeiska officiellagemenskapernas tidning 23.l1.95

i följande2. Medlemsstaterna får endast anmälningsförfarande för sådanbehandling
följande villkor föreskrivafall och på i artikel 8.2 d.om som avses

från anmälningspliktenundantag eller för-
anmälningsplikt:enklad Medlemsstaterna föreskriva5. får vissaatt

icke-automatiskaeller alla behandlingar av
Om för personuppgiftermedlemsstaten de be- skall anmälas ellertyper att ettav-
handling, i vilka anmälningsförfarandesamband med det förenklat skall gälla

till uppgif-med hänsyn de behandlade för dem.
inte sannolikt registre-deärterna att

fri- rättigheterrades och kränks,
behandlingens ändamål, vilka Artikel 19anger

uppgifter eller kategorier uppgifterav
behandlas, vilka registrerade eller innehållAnmälanssom

kategorier registreradeav som avses,
vilkatill eller kategorier preciseraMedlemsstaterna skall vilkamottagare av

uppgifterna lämnas uppgifter innehålla.anmälan skall Denmottagare ut samt som
uppgifternahur länge skall bevaras åtminstone innehållaskall

och/eller
registeransvarige i enlighetden registeransvarigesden och dennesaom-
nationelladen lagstiftningmed eventuella företrädares ochsom namn

gäller för denne, uppgifts- adress,utser ett
särskiltskyddsombud, skall ha ändamålen behandlingen,b medsom

till uppgift beskrivningc den eller de katego-en av
på oberoende säkerställa rier registreradesätt berörs ochatt ett av som av-

interna tillämpningenden de uppgifter kategorierde ellerav na- av upp-
tionella bestämmelser antagits gifter hänför sig till dem,som som
till följd direktiv,detta kategorierd eller demottagarnaav av

registerföra de behand-över till vilka uppgifterna kanettatt mottagare-
lingar registeran-utförs den komma lämnasatt ut,som av
svarige, vilket register inne- överföringar uppgifterskall föreslagnae av

informationhålla iden nämns till tredje land,som
artikel 21.2, beskrivningf allmän detgören som

möjligt preliminärt lämp-bedömaatt
ligheten i enlighetför på detta säkerställa de de åtgärdersättatt att av som

rättigheterregistrerades fri och artikel vidtagitsmed 17 för att tryggasanno-
likt inte ikommer kränkas behandlingen.säkerhetenatt som en
följd behandlingarna.av

villkoren förMedlemsstaterna skall ange
föreskrivafår punkt till tillsynsmyndigheten föränd-3. Medlemsstaterna anmälanatt av

behandlinginte skall gälla för sådan ringar i punkt angivna in-l den lrören som
register,enda syfte förandet formationen.är ettvars av

enligt författningarlagar eller andra ärsom
informa-förse allmänheten medavsett att

tillgängligt antingen för Artikel 20tion och ärsom
eller för och kanallmänheten somvar en

berättigat intresse. Förhandskontrollstyrka ett

föreskrivafår undantag vilka4. Medlemsstaterna skall bestämmaMedlemsstaterna
innebära särskildaanmälningsplikten eller förenklat behandlingar kanfrån ett som
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risker för registreradesden fri- och rättig- 2. Medlemsstaterna skall föreskriva att
heter och skall säkerställa dessabehand- tillsynsmyndighetenatt skall föra registerett
lingar kontrolleras innan de påbörjas. sådanaöver behandlingar har anmältssom

i enlighet med artikel 18.
2. Sådana förhandskontroller skall utföras

tillsynsmyndigheten den mottagitnär Registret skall innehållaav åtminstone denan-
mälan från den registeransvarige eller från information i artikel 19.1 a-e.som anges
uppgiftsskyddsombudet, i tveksammasom

tillsynsmyndigheten.fall skall rådfråga Registret skall allmänt tillgängligt.vara

3 Medlemsstaterna kan också utföra sådana För sådan behandling inte omfattassom.
kontroller led i det nationella parla-ett anmälningsplikt skallsom medlemsstaternaav

förberedande arbete med åtgärdmentets föreskriva de registeransvariga elleratten
eller led i arbetet med åtgärdett någotsom medlemsstaternaannaten organ, som

grundas på sådan lagstiftande åt- lämpligt tillhandahållasätt skallsom en utser,
gärd, definierar behandlingens och och begär det åtminstonesom art denvar en som

lämpliga skyddsåtgärder. information i artikel 19.1anger a-e.som anges

Medlemsstaterna får föreskriva dennaatt
Artikel 21 bestämmelse inte tillämpasskall på sådan

behandling enda ändamål föraär attvars ett
Behandlingarnas offentlighet register, i enlighet med lagar ellersom

andra författningar är allmän-avsett att ge
Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för heten information och tillgängligtärsom
tillse behandlingarna offentligtgörsatt föratt allmänheten eller för ochvar en som

tillgängliga. kan styrka berättigat intresse.ett

KAPITEL III

RÄTTSLIG PRÖVNING, ANSVAR OCH SANKTIONER

Artikel 22

Rättslig prövning

Medlemsstaterna skall det påverkar möjligheten utnyttja något administrativtutan att att-
tillförfarande, vid tillsynsmyndighetexempel den i artikel 28, kan användassom avses som

innan ärende anhängiggörs hos rättslig instans föreskrivaett och har rättatten attvar en-
föra talan inför domstol sådanakränkningar rättigheter skyddas den nationellaom av som av
lagstiftning tillämplig ifrågavarandeär på behandling.som
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Artikel 23

Ansvar

följd otillåtenlidit tillföreskriva och skadaskallMedlemsstaterna att av envar en som
oförenlig nationella bestämmelsermed denågon åtgärdbehandling eller är somsomav annan

registeransvarige för dentill ersättning denföljd direktiv, harantagits till detta rätt avav
lidit.han harskada som

bevisar han intehandelvis undgå dettaregisteransvarige helt ellerkan2. Den attansvar om
orsakade skadan.ansvarig för den händelseär som

Artikel 24

Sanktioner

direktivsäkerställa dettalämpliga bestämmelser förskallMedlemsstaterna attatt genom-anta
vidsanktioner skall användassärskilt besluta defullständigt och skallförs somom

direktiv.antagits genomföra dettaförbestämmelseröverträdelse de attsomav

KAPITEL IV

ÖVERFÖRING LANDTREDJEPERSONUPPGIFTER TILLAV

varaktighet,behandlingarnas ändamål och25Artikel
slutliga bestämmel-ursprungslandet och det

särskildarespektiveselandet, de allmännaPrinciper
tredjei ifrågavarandegällerrättsregler som

yrkesverksamhetförliksom de reglerlandföreskrivaskallMedlemsstaterna att
där.säkerhet gällerpersonuppgifter ochöverföringen är somsomav

behandling avseddaellerunder är attsom
kommissionen skallochMedlemsstaterna3.överföring till tredje landefterbehandlas

deinformera varandratredje närifrågavarande land att ettfår skeendast anserom
erbjuder adekvat skydds-tredje intetillämpningen landpåverkardetta enutan att av-

nivå enligt punkt 2.antagits tillnationella bestämmelserde som
ibestämmelserna dettaföljd de andraav

kommissionen i enlighet med4. Omskyddsni- ettdirektiv säkerställer adekvaten-
i artikelbeskrivsförfarandesådant somva.
erbjudertredje land intefinner31.2 ettatt
beskrivsskyddsnivåadekvatsådanskyddsnivån iBedömningen2. ett somenav om

medlemssta-i artikel, skalli punkt 2 dennapå grundvaltredje land adekvat skall skeär
nödvändigavidta de åtgärder ärsambandförhållanden haralla de terna somsomav

uppgifterhindra överföringföröverföringmed eller över- att avaven grupp aven
tredjetill ifrågavarande land.slagHärvid särskiltföringar uppgifter. skall sammaav

uppgiftens den eller de avseddabeaktas art,
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Vid lämpligt5. tillfälle skall kommissionen d överföringen nödvändigär eller bin-
inleda förhandlingar för avhjälpa den dande enligt författningatt skälav som
situation uppstått kommissionennär viktigarör allmänna intressen eller försom
kommit till den slutsats i punkt fastslå, gällandegöra eller försvaraattsom anges
4. rättsliga anspråk, eller

e överföringen nödvändigär för att
Kommissionen ikan, enlighet med det i skydda intressen är avgörandesom av

artikel 31.2 angivna förfarandet, konstatera betydelse för den registrerade, eller
tredje land sin interna lagstift- f överföringenatt ett frångörs offentligtgenom ett

ning eller pä grund internationellade register enligt lagar eller andraav som
förpliktelser särskilt till följd författningar är allmän-som avsettav att ge-
sådana förhandlingar i punkt 5 heten information och till-ärsom anges som
och gäller skyddet för privatliv och gängligt antingen för allmänhetensom eller
enskilda grundläggande fri- och för och kanpersoners styrka ettvar en som
rättigheter åligger landet har skyddsni- berättigat intresse, i den utsträckningen-
vå adekvat iär den mening de i lagstiftningen angivna villko-som som avses som
i punkt 2 i denna artikel. tillgänglighetför uppfylls i detren

enskilda fallet.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder

nödvändiga förär följa kommissio- Utan detta påverkar tillämpningenattsom att av
beslut. punkt fårl medlemsstat tillåta överfö-nens en

ring personuppgifter till tredje landettav
inte säkerställer skyddsnivå ärsom en som

Artikel 26 adekvat enligt artikel 25.2, den register-om
ansvarige tillräckligaställer garantier för att

Undantag privatliv enskildaoch grundläg-personers
fri-gande och rättigheter skyddas församt

Med undantag från artikel 25 skall utövningenmed- motsvarande rättigheter.av
lemsstaterna intedet finns tvingande Sådana garantier kan framgå lämpligaom av-
regler detta i deras lagstiftning före- avtalsklausuler.om -
skriva överföring personuppgifter tillatt av

tredje land inte har adekvat Medlemsstaten skall informeraett kommis-som en
skyddsnivå i den mening i artikel sionen och de övriga medlemsstaternasom avses om
25.2 får ske överföringarde tillåtits enligt punktom som

a den registrerade otvetydigt har Om medlemsstat eller kommissionen påsam- en
tilltyckt den planerade överföringen, grunder berättigadeär tillmed hänsynsom

eller skyddet för privatliv enskildaoch personers
överföringenb nödvändigär för fri-grundläggande rättigheteroch göratt en
fullgöra avtal mellan registre- invändningden skall kommissionen vidtaett lämp-
rade och den registeransvarige ligaeller åtgärder i enlighet med det förfarande
för på registreradesden begäran i artikel 31.2.att som avses
genomföra åtgärder vidtas innansom

ingås,avtalet eller Medlemsstaterna vidtaskall de åtgärder
e överföringen nödvändig förär ingå nödvändiga för följaär kommissio-att attsom

eller fullgöra avtal mellan den beslut.ett nens
registeransvarige och tredje i denman
registrerades intresse, eller 4. Om kommissionen i enlighet med det

förfarande i artikel 31.2 beslutarsom anges
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erbjuderstandardavtalsklausulervissaatt
garantier enligt punkt skalltillräckliga

nödvändiga åtgärdervidtamedlemsstaterna
följa kommissionens beslut.för att

KAPITEL V

UPPFÖRANDEKODEX

Artikel 27

uppförandekodexarutarbetandekommissionen skallochMedlemsstaterna uppmuntra av
bidra tillområden skallolikasärskilda förhållandena pâdebeaktande attmed avsom -

förmedlemsstaternanationella bestämmelserriktigt genomföra de attantarsätt somett
direktiv.genomföra detta

företräderbranschorganisationer eller andraföreskrivaskall2. Medlemsstaterna att somorgan
till nationella kodexar ellerförslagregisteransvariga, har upprättatkategorierandra somav

förfram dessakan läggaexisterande nationella kodexar,utökaändra ellerattavsersom
myndigheten.nationellabedömning denav

kontrollera demyndighet bland skallföreskriva dennaskall attMedlemsstaterna annatatt
nationelladei överensstämmelse medmyndighetenfram för ärlagtsförslag harsom

lämpligtmyndigheten detdirektiv.följd Omantagits till dettabestämmelser anseravsom
företrädare.registrerade eller derasfrån deinhämta synpunkterskall den

existerandetillägg tilländringar ellertilloch förslagtill gemenskapskodexarFörslag3.
i artikel 29. Dennafram för den arbetsgruppkan läggaskodexarsådana som avses

ifram för ärförslag lagtsdeblandskall avgöraarbetsgrupp annat gruppensomom
genomföra dettaantagits förnationella bestämmelsermed deöverensstämmelse attsom

registreradedeinhämta synpunkter frånlämpligt skall dendirektiv. Om detansergruppen
arbets-godkäntsKommissionen tillse de kodexarkanföreträdare.eller deras att som av

lämpligtoffentliggörs pä sätt.gruppen
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KAPITEL VI

FÖRTILLSYNSMYNDIGHET OCH ARBETSGRUPP SKYDD AV ENSKILDA
PÅMED AVSEENDE BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

befogenhet inleda rättsliga för-att-
Artikel 28 faranden de nationellanär bestämmel-

antagits till följd dettaser som av
Tillsynsmyndighet direktiv har överträtts eller att upp-

märksamma rättsligade myndigheter-
Varje medlemsstat tillseskall det på dessa överträdelser.att utses na

eller flera myndigheter har tillen som
uppgift inom dess territorium Sådanaövervaka beslut tillsynsmyndighetenatt av som
tillämpningen de bestämmelser går kan överklagas till dom-av part emotsom en
medlemsstaterna till följd detta stol.antar av
direktiv.

4. Var och kan, hand elleren egen
Dessa myndigheter skall fullständigt obero- företrädd organisation, vända sig tillav en
ende uppgifterutöva de åläggs tillsynsmyndighetendem. med begäran skyddsom om

sinaför fri- och rättigheter med avseende
2. Varje medlemsstat skall tillse till- behandling personuppgifter. Denatt av
synsmyndigheten hörs sådananär lagar berörda informerasskall vilkapersonen om
eller författningarandra utarbetas följder hansrör begäran har fått.som
skyddet enskilda fri- ochav personers
rättigheter med avseende pâ behandlingen Var och ikan samband med tillämp-en

personuppgifter. ningen de nationella bestämmelserav av som
antagitshar med stöd artikel i13 dettaav

Varje3. tillsynsmyndighet skall särskilt direktivha till tillsynsmyndigheten ge en
begäran få kontrollera be-attom om en

undersökningsbefogenheter, såsom handling tillåten.är Den berörda personen-
befogenhet få tillgång till uppgifter skall informeras vilka följderatt hansom

blir föremål för behandling begäranoch har fått.som
befogenhet inhämta alla uppgifteratt

nödvändigaär för sköta till- Varje tillsynsmyndighet skallatt regelbundetsom
upprätta sin verksamhet.synen, rapporten om

effektiva befogenheter ingripa, Denna skall offentliggöras.att rapport-
till exempel kunnaatt ytt-som avge

i enlighetranden med artikel 20 innan En tillsynsmyndighet har, vilkenoavsett
behandling tilläger och nationell lagstiftning gäller för denen attrum, se som

sådana iyttranden lämplig omfattning aktuella behandlingen, behörighet inomatt
offentliggörs, kunna besluta sin medlemsstats territoriumatt deutövaom egen
blockering, utplåning eller förstöring befogenheter i enlighet med punkt 3som

uppgifter, kunna besluta åligger den. Varje myndighetatt kanav om av en
tillfälligt eller slutligt förbud myndighet ibe- medlemsstat anmodasmot en annan
handling, kunna den registeran- sina befogenheter.utövaatt attge
svarige varning eller tillrättavisning
eller kunna hänvisa saken till De övervakande myndigheterna iatt skall denna-
tionella parlament eller till utsträckningandra det behövs samarbetamedsom
politiska institutioner,
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särskiltvarandra, utbyta använd- 5. Arbetsgruppens sekretariatsuppgifterattgenom
information. ombesörjasbar skall kommissionen.av

föreskriva7. Medlemsstaterna skall Arbetsgruppen själv fastställa sinskallatt
tillsynsmyndighetens ledamöter arbetsordning.och perso-

deras anställningnal, sedan upphört,även
tystnadsplikt med avseende påskall ha 7. Arbetsgruppen skall behandla frågor som

förtrolig information tillgång dagordningde har förts på dess ordföran-som upp av
till. antingen initiativden, pâ dennes ellereget

tillsyns-på begäran företrädare förav en
myndigheterna kommissionen.eller för

Artikel 29

enskildaArbetsgrupp för skydd med Artikel 30av
på behandlingenavseende av personupp-

gifter l Arbetsgruppen skall.

för enskilda varje fråga tillämp-En arbetsgrupp skydd a utreda rörav som
behandling ningen nationellamed avseende de bestämmelserav personupp- av

antagitsgifter, hädanefter kallad "arbetsgruppen" för genomförandetsom av
direktiv, bidra tillinrättas härmed. detta för att en

enhetlig tillämpning bestämmelser-av
rådgivandeskall ochArbetsgruppen vara na,

sig till kommissionenoberoende. b skydds-yttra om
nivån inom i tredjegemenskapen och

2. Arbetsgruppen skall land,sammansattvara av
tillsynsmyn-företrädare för den eller de kommissionen råd varje före-cen ge om

digheter varje ändring direktiv,medlemsstat, slagen dettautsettssom av av om
myndig-företrädare för den eller de vilka ytterligare eller särskilda åtgärderav en

inrättatshar för gemenskapens vidtas för fysiskaheter bör skyddaattsom som
institutioner och företrä- fri- rättigheteroch medsamtorgan av en personers

kommissionen.för behandlingdare avseendepå av personupp-
gifter och alla andra föreslagnaom

Varje medlem arbetsgruppen skall gemenskapsåtgärder sådanarörutsesav som
institutionden eller den eller fri- rättigheter,de ochav av

myndigheter han företräder. När d yttranden de uppförandeko-som en avge om
tillsynsmyndighetermedlemsstat har fler gemenskapsni-dexar utarbetas påän som

skall dessa företräda-utseen, en gemensam va.
myndig-Detsamma skall gälla för dere.

inrättats in-heter för gemenskapens Om arbetsgruppen konstaterar förekoms-som
stitutioner och skillnadersådana mellan medlems-tenorgan. av

lagstiftning praxis,eller kanstaternas som
Arbetsgruppen skall fatta till likvärdighetenbeslut med nackdel för i skyd-vara

majoritet tillsynsmyndigheternasenkel det för med avseende pâ behand-av personer
företrädare. lingen personuppgifter inom gemenska-av

informeraskall kommissionenpen, gruppen
4. Arbetsgruppen skall välja sin ordföran- detta.om

Ordförandens mandattidde. skall tvåvara
år. Mandatet förlängas.kan
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Arbetsgruppen kan på initiativ hänsyn till yttrandenaeget och rekommendatio-
utfärda rekommendationer ialla frågor För göra detta skall kommissio-attsom nerna.

skyddetrör med avseende utarbeta också skallav personer rapportnen en som
behandlingen personuppgifter inom framläggas för Europaparlamentet ochav
gemenskapen. rådet. Rapporten skall offentliggöras.

4. Arbetsgruppens yttranden och rekom- Arbetsgruppen skall utarbeta årsrap-en
mendationer skall framläggas för kommis- situationen rörande skyddet förport om
sionen och den kommitté i arti- fysiska med avseende behand-som avses personer
kel 31. lingen personuppgifter inom gemenska-av

i tredjeoch land, den skall över-pen som
Kommissionen5. informeraskall arbets- tillsända kommissionen, Europaparlamentet

vilketdet påsätt den har tagit och rådet. Rapporten skall offentliggöras.gruppen om

KAPITEL VII

ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDEGEMENSKAPENS

Artikel 31

Kommittén

Kommissionen skall biträdas kommitté är företrädare försammansattav en som av
medlemsstaterna och har kommissionens företrädare ordförande.som som

Kommissionens2. företrädare skall förelägga kommittén förslag till åtgärder. Kommitténett
skall sig förslaget inomöver tid ordföranden bestämmeryttra med hänsyn till huren som
brådskande ärendet är.

Yttrandet skall med den majoritet i artikel 148.2 i fördraget. Vid omröstningavges som anges
i kommittén skall medlemsstaternas röster på detvägas isätt den artikeln.som anges
Ordföranden inteskall rösta.

Kommissionen skall besluta åtgärder skall ha omedelbar verkan. Om emellertidom som
åtgärderna avviker från kommitténs yttrande, kommissionenskall omedelbart underställa rådet
ärendet. I detta fall gäller följande:

Kommissionen uppskjutaskall genomförandet åtgärderna under tidsfrist treav en om-
månader räknad från meddelandedatum.
Rådet kan kvalificeradmed majoritet fatta avvikande beslut inom tidsfristdenett som-

i den första strecksatsen.anges
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SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 32 förenligt legitimaär med de ändamål som
registeransvarigeden vill uppnå.

Medlemsstaterna iskall kraftsätta de
författningar,lagar och andra nöd- Med undantag frånär punkt 2 kan med-som

vändiga för följa direktiv,detta förutsättninglemsstaternaunder lämpligaatt senast av
år efter dess antagande. skyddsåtgärder föreskriva uppgiftertre att som

endast bevaras för historisk forskning inte
När medlemsstat dessabestämmel- behöver artiklarnamed 6-8överensstämmaantaren

innehålla hänvisningskall de till i direktiv.dettaser en
direktiv åtföljasdetta eller sådanav en

hänvisning offentliggörs. 4. Medlemsstaternade Närmare skall till kommissionennär
föreskrifter hänvisningenhur skall tillöverlämna de nationella bestäm-textenom

varjeskall medlemsstat självgöras utfärda. melser de inom det områdeantarsom som
omfattas detta direktiv.av

till2. Medlemsstaterna skall sådanattse
behandling redan pågår de natio-närsom
nella bestämmelser till följd Artikel 33antassom av

direktiv träder i kraft bringas idetta över-
ensstämmelse med dessa bestämmelser Kommissionen förstaskall gången senast
inom år från denna tidpunkt. tidpunktår efter den i artikeltre tre som anges

32.1 och därefter tillregelbundet rådet och
uppgifterI fråga sådana redan Europaparlamentet rapportom som avge en om

finns i register vid ikraftträdandetmanuella genomförandet direktiv,detta eventuelltav
nationellade bestämmelser försedd lämpligamed ändringsförslag.antasav som

för genomföra detta direktiv får med- Rapporten skall offentliggöras.att
lemsstaterna, med avvikelse från föregåen-

föreskrivade stycke, behandlingen skall Kommissionen skall särskilt undersökaatt
bringas i artiklarnaöverensstämmelse med tillämpningen direktivdetta på behand-av
6-8 i direktiv inom ling ljud-detta tolv år räknat från och bilduppgifter rörav som

direktivetsdagen för antagande. Medlems- fysiska och skall framlägga allapersoner
skall dock den registrerade lämpliga förslag med beaktanderättstaterna ge som av

särskiltpå begäran och i informationsteknikensochinformationssam-samband medatt
sin till tillgång till utveckling visar nödvändiga.han hällets sigutövar rättatt upp-

gifter, utplåningerhålla rättelse, eller bloc-
kering uppgifter ofullständiga,ärsomav
felaktiga inteeller lagrade på sätt Artikel 34ett som

direktiv riktar sig tillDetta medlemsstater-
na.

iUtfärdat Luxemburg den 24 oktober 1995.

På Europaparlamentets På rådetsvägnar vägnar

HÄNSCHK. L. ATIENZA SERNA
Ordförande Ordförande
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