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Remissyttrande  
Ändringar med anledning av förordningen (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska 
produkter  
Ds 2012:33, Socialdepartementet  
 
Journalistförbundets yttrande behandlar uteslutande förslagen till 
sekretessregleringen i utredningen. 
 
En EU-förordning är direkt tillämplig i medlemsstaterna. När det gäller nu aktuella 
förordning behöver dock svensk lagstiftning anpassas för att kosmetikaförordningen 
ska få avsedd effekt.  
 
Utredaren föreslår en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen hos 
Läkemedelsverket för underrättelse om misstänkt eller konstaterad allvarlig oönskad 
effekt av kosmetisk produkt. Sekretessen ska skydda den personliga integriteten på 
samma sätt som inom hälso- och sjukvården.  
 
Förslaget innebär ett omvänt skaderekvisit, det vill säga presumtionen är sekretess. 
Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter får vika för tystnadsplikten. 
Utredaren föreslår således ett starkt sekretesskydd utan undantag för meddelarfrihet.  
 
Vi anser att ett införande av en ny sekretessbestämmelse alltid måste avgöras efter en 
proportionalitetsavvägning där intresset av att skydda den personliga integriteten 
måste vägas mot intresset för medborgarnas insyn i verksamheten. 
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Enligt utredningen tar Läkemedelsverket emot cirka 50 rapporter om biverkningar 
per år. 1Det framgår inte av utredningen i vilken utsträckning frånvaron av sekretess 
inneburit ett problem för dem som drabbats.  
 
Skyddet för den personliga integriteten i dessa fall måste vägas mot allmänhetens 
intresse att ta del av hur allvarliga biverkningarna är. Ett starkt sekretesskydd kan 
hindra en sådan insyn, framför allt som rätten att meddela och offentliggöra 
uppgifter är undantagen i förslaget.  
 
Ett utlämnande av exempel på biverkningar kan dessutom förenas med att 
personuppgifter maskas, det vill säga uppgifterna anonymiseras. Då kan 
allmänheten ta del av de allvarliga problem som bristfälliga kosmetiska produkter 
kan skapa, utan att enskild person utpekas. 
 
Journalistförbundet anser också att det leder för långt att tillämpa samma 
sekretessregler för kosmetiska produkter som för hälso- och sjukvård. I det senare 
fallet är det fråga om bedömningar och behandling av sjukvårdspersonal där det av 
naturliga skäl kan uppstå integritetsproblem. Vi ser inte samma problembild när det 
gäller en kosmetisk produkt.  
 
Vi föreslår därför ett rakt skaderekvisit och där tystnadsplikten får vika för rätten 
att meddela och offentliggöra uppgifter. 
 
Med vänlig hälsning 
SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET 
 
 

 
 
Jonas Nordling 
Förbundsordförande   
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