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Ber om høringsuttalelse - Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler
om behandling av opplysninger

Vi viser til høringsbrev datert 21.12.2011 hvor departementet ber om innspill til 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).

Helsedirektoratet er i utgangspunktet positive til de foreslåtte endringene med å
innføre en rett til å reservere seg mot lagring av personopplysninger ved negative funn,
i stedet for å innhente samtykke. Det er viktig at både negative og positive funn finnes i
kreftregisteret, og erfaring viser at ordningen med samtykke til permanent lagring av
negative funn ikke fungerer etter hensikten.

En forutsetning for at de ulike kreftscreeningprogrammene skal være nyttige og
effektive er at man lagrer både negative og positive funn. Grunnen til dette er at man i
screeningprogrammene undersøker mennesker som i utgangspunktet er friske. Ved
hjelp av screening kan forstadier til sykdom oppdages slik at adekvat behandling kan
tilbys. Både positive og negative funn benyttes til å stille riktige diagnoser, og for å
vurdere, og analysere resultater for hele populasjonen. Det er også et behov for å
lagre negative og positive funn for å kunne se på intervallcancer (kreft som oppstår
mellom screeningrunder) og dødelighet. Videre er også lagring av positive og negative
funn viktig for å kunne evaluere effekten av programmene, og for å vurdere om de
virker etter sin hensikt.

På bakgrunn av erfaringer etter utsendelse av informasjon om mulighet for reservasjon
fra inklusjon av personopplysninger om de som har negative resultater av mammografi
og cervix-screening, er det grunn til å tro at flertallet av de inkluderte ikke vil motsette
seg fortsatt lagring av opplysninger.

Med reservasjonsrett menes at den registrerte kan motsette seg at helseopplysninger
om vedkommende behandles, herunder lagres, i registeret. Mens et krav om samtykke
innebærer at man uttrykkelig må godta behandling av helseopplysninger, krever bruk
av reservasjonsrett at man uttrykkelig må motsette seg at det behandles
helseopplysninger om vedkommende.
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Helseregisterloveninneholderingendefinisjonav reservasjonsrett,og dermedingen
lovfestedekravtil en reservasjonsrett.Forat reservasjonsrettenskalvære reell,må
det informeresom alle siderved registreringen,herunderformålog konsekvenser.
Dettevilsi sammetype informasjonsomskalgisfor at man skalkunnegi et gyldig
samtykke.

Dersomreservasjonsadgangengjennomførespå en tilfredsstillendemåte, vil
personvernetivaretas.Som nevntovenforer en reell reservasjonsadgangavhengigav
at det gistilstrekkeliginformasjonom registreringen,samt konsekvenseneav å
reservereseg. Det børvære en letttilgjengeligog enkel mulighettil å reservereseg,
skal reservasjonsadgangenansessom reell.Direktoratetmenerdet er viktigat dette
ivaretasi den praktiskeutformingen.

Som nevntovenforer erfaringenetter utsendelseav informasjonom mulighetfor
reservasjonfra inklusjonav personopplysningerom de som har negativeresultaterav
mammografiog cervix-screening,at det ikkeer mangesom reservererseg mot
lagring.Dette kan skyldesat opplysningenedet er snakkom ikkeer spesieltsensitive.
Men det kan ogsåskyldesat informasjonenom reservasjonsadgangenfor noens
vedkommendeikkeharværttilstrekkelig,og at de dermedikkehar benyttetseg av
reservasjonsadgangen.

Kreftregisterforskriftenble etablerti 2002, med kravom samtykkefor permanentå
lagreopplysningerknyttettilnegativefunn,jf dagens§ 1-9. Kreftregisteretble altså
opprettetmed et kravom samtykketil lagring.

I utkastettil kreftregisterforskriftensomble lagtut på høringi 2001 i forbindelsemed
opprettelsenav Kreftregisteretble det foreslåtti § 1-2 at det med samtykkekunne
registreresindividopplysningerom personersom hardeltatti undersøkelsesprogram
for kreftsykdom.Videre ble det foreslåtti § 1-9 at de opplysningenesom inngåri § 1-9
ettersamtykkekan registreres.Videre bledet ikkekrevdsamtykkedersompersonen
alleredevar registrertfra før.

Detteforslagetble ikkevedtattmen ble endrettil at det skalstilleskravom samtykke
for permanentlagring,slikregelenetter§ 1-9 lyderi dag. Det har dermedheltsiden
forskriftentrådte i kraft1.1.2002 vært kravom samtykkefor permanentlagringav
negativeprøvesvar.

I Innst.O.nr.62(2000-2001) Innstillingfra sosialkomiteenom lovom helseregistreog
behandlingav helseopplysninger(helseregisterloven)uttalerkomiteeni sine
merknadertil lovenskapittel2 at"Komiteen viser til at det i g 7 til 8 i proposisjonen er
åpnet for en adgang til at Kongen i Statsråd i forskrift kan etablere helseregistre med
helseopplysninger. Komiteen mener at denne adgang kun skal gjelde i de tilfeller der
den registrerte aktivt har gitt sitt samtykke eller identiteten er pseudonymisert eller
opplysningene er avidentifisert. I andre tilfeller enn disse kan registre bare opprettes
etter vedtak i Stortinget, enten gjennom egen lov eller proposisjon som inneholder en
supplering av listen over lovbestemte registre."

Videre uttalerkomiteenat"Komiteen vil påpeke at loven skal bidra til å ivareta et sterkt
personvern på et område der det behandles følsomme opplysninger, og der grunnlaget
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for opplysningene bygger på et absolutt tillitsforhold mellom pasientene og
helsepersonellet."

KomMen forutsetterved disseuttalelseneat dersomdet skalopprettesregistrehvor
det ikkeskalstilleskravtil samtykke,og opplysningeneer personidentifiserbare,skal
dette skjeettervedtaki Stortinget.Reservasjonsrettblirså langtvi kan se ikkeomtalt
verkeni Ot.prpnr. 5 (1999-2000) eller i komMinnstillingen.

Helsedirektoratetoverlatertil Helse-og omsorgsdepartementetå vurdereom
Stortingetskal informeresi dettetilfellet.

Gittat en reservasjonsrettkan innføreshardirektoratetet forslagtil presiseringi
forslageti § 1-2, tredje ledd.Tredje leddlyder:

Kreftregisteretkanvidereinneholdehelseopplysningerom personersom
har deltatti undersøkelsesprogramfor tidligdiagnoseog kontrollfor
kreftsykdom.Ved negative funn kan direkte personidentifiserende opplysninger
registreres permanent med mindre den registrerte har reservert seg mot det.
Direktepersonidentifiserendeopplysningerkan oppbevaresmidlertidigslikat
opplysningenekan kvalitetssikres.

Sidenhensiktener å innføreen reservasjonsrettforeslåsdet at bestemmelsenheller
bør lydesomfølger:

Kreftregisteretkanvidereinneholdehelseopplysningerom personersom
har deltatti undersøkelsesprogramfortidligdiagnoseog kontrollfor
kreftsykdom.Ved negative funn kan direkte personidentifiserende opplysninger
registreres permanent med mindre den registrerte har reserved seg mot det.
For personer som har reservert seg kan direktepersonidentifiserende
opplysningeroppbevaresmidlertidigslikat opplysningenekan kvalitetssikres.
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