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Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Statens institutionsstyrelses yttrande över betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde (SOU 2017:66)
(S2017/04726/SAM)
Med anledning av remissen får Statens institutionsstyrelse (SiS) anföra följande.
SiS ansvarar för sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, (LVM-hem). Vidare ansvarar SiS
för verkställigheten av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård, LSU.
SiS tillämpar i dag flera olika regelverk för myndighetens personuppgiftsbehandling.
Exempelvis regleras behandlingen av personuppgifter i SiS patientjournalsystem i patientdatalagen (2008:355), personuppgiftsbehandlingen avseende SiS anställda i personuppgiftslagen (1998:204), PuL, och behandlingen av personuppgifter i SiS journalsystem för insatser enligt sociallagstiftningen i PuL samt registerförfattningarna lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och förordningen
(2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
SiS vill framhålla att komplexiteten i den nya reglering som föreslås till följd av dataskyddsförordningen väsentligen ökar eftersom regleringen, åtminstone för SiS del, innebär att personuppgifter i samma journalföringssystem kommer att omfattas av olika
regelverk, vilket inte varit fallet tidigare. För SiS del gäller detta både journalsystemet
för insatser inom sociallagstiftningen och patientjournalsystemet för insatser inom
hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Som behörig myndighet kommer SiS att tillämpa brottsdatalagen i den del av myndighetens journalföringssystem för insatser inom sociallagstiftningen som avser verkstälStatens institutionsstyrelse
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lighet av sluten ungdomsvård. Dessutom anges på s. 225 i betänkandet till brottsdatagen (SOU 2017:29) att SiS även ska tillämpa brottsdatalagen på personuppgifter som
behandlas i vissa specifika delar i de verksamheter som bedrivs enligt LVU och LVM,
nämligen i de fall där ungdomar eller missbrukare överlämnas till vård med stöd av 31
eller 32 kap. brottsbalken. Som SiS förstår det ska SiS även tillämpa brottsdatalagen när
personuppgifter behandlas i SiS patientjournal i syfte att verkställa LSU och när ungdomar och klienter överlämnats till vård enligt LVU och LVM enligt nämnda kapitel i
brottsbalken (jfr avsnitten om Kriminalvårdens hälso- och sjukvård på s. 218 i betänkandet till brottsdatalagen). Det rör sig t.ex. om fall där hälso- och sjukvårdspersonalen
vid SiS institutioner är behjälplig med blodprovstagning som SiS får göra enligt 17 a §
LSU. Uppdelningen ställer mycket höga krav på tillämparen och det journalsystem som
ska kunna anpassas till den uppdelade ordningen. Uppdelningen kommer också att
innebära ökade kostnader för SiS.
SiS ser att det finns behov av en översyn av vissa bestämmelser i förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. SiS bedömning är dock att den översynen ligger utanför socialdataskyddsutredningens uppdrag och myndigheten har därför för avsikt att lyfta behoven i annan ordning.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Kent Ehliasson. I handläggningen
har chefsjuristen Eleonore Källstrand Nord deltagit. Föredragande har varit verksjuristen Pontus Ockborn.

Kent Ehliasson

Pontus Ockborn

