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Remiss av Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning –
Delbetänkande från Komet (SOU 2020:53)
I år kommer ungefär 64 000 människor i Sverige att få en cancerdiagnos. År 2040 beräknas
det handla om fler än 100 000 personer. Cancerfonden är en av de största finansiärerna av
svensk cancerforskning. 2020 fattades beslut om att finansiera forskning för drygt
750 miljoner kronor.
För att kunna ge alla cancerpatienter tillgång till den bästa tänkbara vården, bemötandet
och omsorgen är det centralt att hela hälso- och sjukvården ges chans att utvecklas till att
vara en organisation som tillämpar - och skapar - ny kunskap. Att öka tillgången till
deltagande i klinisk forskning för patienter och profession är då av avgörande betydelse och
Cancerfonden är i grunden positiva till förslag som kan underlätta för fler att vara en del av
klinisk forskning.
Cancerfonden är positiva till kommitténs uppdrag att identifiera utmaningar och påskynda
policyutvecklingen, inom bl.a precisionsmedicin att underlätta för aktörer inom klinisk
forskning. Cancerfonden är också positiva till delbetänkandets uppdrag och utgångspunkter
i att säkra nationell jämlikhet genom att klargöra rättsläget kring antalsberäkning och i detta
beakta att värna den personliga integriteten. Det är dock viktigt att se över om
förtydligandena leder till en ökad administrativ börda och annars vidta åtgärder för att
minska negativa konsekvenser av detta. Cancerfonden noterar att det i flera av de remissvar
som inkommit kring delbetänkandet lyfts frågor av betydelse för att önskad effekt med
delbetänkandet, och övriga mål inom Life Science strategin, ska nås. Det rör inte minst
behovet av informationsutbyte inom hälso- och sjukvården där en ökat interoperabilitet
bland annat mellan journalsystem behövs. Vidare kan lyftas frågeställningar kring
registerforskning vilka aktörer som omfattats.
Cancerfonden vill i sammanhanget poängtera en grundläggande framgångsfaktor för
Sverige som en stark forskningsnation; att fler av vårdens medarbetare har tid för, och
uppmuntras till, att kontinuerligt delta i forskning, utbildning och kunskapsutveckling.
Cancerfondens expertis finns givetvis tillgänglig för en konstruktiv dialog om de många
strategiskt viktiga frågor som kommitténs vidare arbete berör.
Med vänlig hälsning

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare Cancerfonden
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