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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) instämmer i att en 
myndighet – nybildad eller befintlig – bör ges uppgiften att ansvara för en 
databasinfrastruktur för forskning med hjälp av personidentifierade 
myndighetsdata. 

Det finns en allt större insikt bland olika aktörer inom det olycks- och 
skadeförebyggande arbetet att kunskaper om människors förutsättningar och 
beteende måste bli bättre om vi ska lyckas med att minska olyckor och skador 
till följd av olyckor. Den nya myndigheten bör underlätta för forskning som kan 
ge nytt underlag i det förebyggande arbetet. 

MSB producerar statistik inom området olyckor och säkerhetsarbete som för 
dagen inte ingår i den officiella statistiken, bland annat en relativt omfattande 
statistik över olyckor som den kommunala räddningstjänsten kallas till. Det 
finns ett stort intresse av att i forskningssammanhang knyta 
räddningstjänstens data till uppgifter från befolknings-, socioekonomiska- eller 
hälsodataregister. Den föreslagna myndigheten förbättrar förutsättningarna för 
att sammanföra MSB:s data med andra relevanta data och skapar därmed ett 
stort mervärde 

Delbetänkandet betonar behovet av ett starkt integritetsskydd. Det är 
naturligtvis viktigt att systematiskt arbete med informationssäkerhet får hög 
prioritet i samband med den nya myndighetsuppgiften. 
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-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Colin McIntyre har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Pertti 
Nordman och enhetschefen Bodil Lundberg deltagit. 

 
 
 
 
 
 
Nils Svartz 
 
 Colin McIntyre 
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