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Forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter —Datatilsynets
uttalelse

Datatilsynet viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 26.04.2011 vedrørende
forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter.

Datatilsynet har enkelte kommentarer knyttet til personvernkonsekvensene de to modellene
medfører. I forslagets modell A åpnes det for at også andre enn leger skal kunne utføre rituelle
omskjæringer på nærmere bestemte vilkår, jf. forslagets § 6. Disse personene er i
lovforslagets § 7 pålagt taushetsplikt etter bestemmelsene i helsepersonelloven.

Personer som etter § 6 i forslaget kan utføre omskjæringer, skal være ilagt
dokumentasjonsplikt. Dette følger av forslagets § 11. I bestemmelsens andre ledd er den
enkelte gitt rett til journalinnsyn i samsvar med pasientrettighetsloven kapittel 5. Etter
bestemmelsens tredje ledd kan departementet i forskrift gi nærmere bestemmelser om
journalens innhold og ansvar for journalen, herunder om oppbevaring, overdragelse, opphør
og tilintetgjørelse av journal.

I følge veileder til utredningsinstruksen "Vurdering av personvernkonsekvenser", skal
personvernkonsekvensene av blant annet lovforslag utredes. Datatilsynet kan ikke se at det i
forslaget er utredet hvilke personvernkonsekvenser loven vil kunne ha. Tilsynet vurderer at
det hadde vært naturlig å drøfte dette teamet samtidig med at det ilegges dokumentasjonsplikt
for personer som ikke er helsepersonell.

Helseregisterloven gjelder behandling av helseopplysninger i helseforvaltningen og
helsetjenesten. Omskjæringer utført av personer som er godkjent etter lovforslagets § 6 vil
ikke omfattes av helseregisterloven. Helselovgivningen er delvis gitt anvendelse for disse
personene gjennom bestemmelser om taushetsplikt. Datatilsynet foreslår at
helseregisterlovens bestemmelser om behandling av helseopplysninger gis tilsvarende
anvendelse for dokumentasjon som er pålagt å gjøre i lovforslagets § 11. Datatilsynet vurderer
at overholdelse av taushetsplikten etter helsepersonelloven §§ 21-25 forutsetter i hovedsak at
bestemmelsene i helseregisterloven er oppfylt.
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Selv om ikke helseregisterloven kommer til anvendelse, vil personopplysningsloven gjelde
for dokumenteringen som må gjøres etter lovforslaget § 11. Dokumentasjonen omfatter
sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8, og slike opplysninger skal
beskyttes på en tilfredsstillende måte. Hva som anses tilfredsstillende følger av
personopplysningsloven og tilhørende personopplysningsforskrift.

Personvernregelverket er omfattende, og Datatilsynet ser at det kan være utfordringer knyttet
til ivaretakelse av informasjonssikkerhet ved valg av modell A. Det vil med denne løsningen
påhvile et stort ansvar på den enkelte som skal utføre rituelle omskjøringer. I følge forslagets
§ 6 annet ledd, skal tillatelse til å utføre rituelle omskjæringer gis av Helsedirektoratet.
Datatilsynet foreslår at vurderinger av hvordan personvernet, herunder
informasjonssikkerheten, blir ivaretatt av den som skal godkjennes også omfattes i
saksbehandlingen i forbindelse med om tillatelse skal gis.
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