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Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av
opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller
kontroll for konkret kreftsykdom (kreftscreening) —Ny høring

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i kreftregisterforskriften slik
det nærmere fremkommer av høringsnotat av 20. desember 2012, samt til forutgående høring

gjennomført i perioden fra 21. desember 2011 til 21. mars 2012.

Departementets opprinnelige forslag bestod i å endre forskriftens regler om behandling av

opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for
kreftsykdom (kreftscreening) slik at personopplysninger (navn og fødselsnummer, adresse,

bostedskommune og sivilstand) ved negative funn (normale funn) kan behandles i Kreftregisteret

ut over seks måneder, med mindre den registrerte har reservert seg mot dette. Det opprinnelige

forslaget omfattet imidlertid ikke personopplysinger knyttet til negative funn i undersøkelser
gjennomført før forskriftens ikrafttredelse, noe det reviderte forslaget nå tar høyde for.

Helse Sør-Øst RHF er av den oppfatning at de endringene som tilføyes er helt nødvendig for å

nå formålet med Kreftregisteret og for å sikre filfredsstillende drift, kvalitetssikring, evaluering og

videreutvikling av screeningprogrammene. Foreslåtte endringer vil videre være av stor betydning
for forskning og kvalitetssikfing av helsetjenesten.

Helse Sør-Øst RHF slutter seg på denne bakgrunn til departementets vurderinger og forslag og

anmoder om at konkrete innspill fra OUS HF ved Kreftregisteret tas hensyn til ved forskriftens
endelige utforming.

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

Alice Beate Andersgaard Ann-Margrethe Langbakk
Fagdirektør Juridisk direktør/advokat

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,

Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.


