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Høringsuttalelse - Forslag om endringer i kreftregisterforskriften 

Hva saken gjelder: 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en endring i kreftregisterforskriften slik at 
Kreftregisteret skal kunne registrere og behandle opplysninger om de registrertes fødested. 
Gjeldende regler gir begrensede muligheter for å få kunnskap om sammenhengen mellom 
kreftforekomst og landbakgrunn. 
 
Høringsfrist: 5.mars 2018, etter anmodning forlenget til 9.mars 2018. 
 
Byrådets vurdering og forslag til høringsuttalelse:  
Helse- og omsorgsdepartementet planlegger å revidere hele kreftregisterforskriften sammen 
med de andre forskriftene om lovbestemte registre. Departementet har likevel valgt å fremme 
forslag om denne konkrete innholdsmessige endringen i forkant av den varslede generelle 
gjennomgangen. 
 
Kreftregisteret skal inneholde helseopplysninger om alle personer i Norge som har eller har 
hatt kreft, forstadier til kreft eller godartede svulster i sentralnervesystemet. Kreftregisteret 
kan også inneholde helseopplysninger om slektninger til personer i Norge som er disponert 
for eller har en arvelig kreftsykdom. Videre kan registeret inneholde helseopplysninger om 
personer som har deltatt i undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og kontroll for 
kreftsykdom. 
 
Kreftregisterforskriften lister opp hvilke opplysningstyper som kan registreres og behandles 
på andre måter i registeret. Opplysningene kan behandles uten å innhente samtykke fra de 
registrerte. Registeret kan inneholde opplysningstyper som er listet opp, i den utstrekning 
behandlingen er nødvendig for å nå formålet med registeret. Blant annet kan registeret 
inneholde navn og fødselsnummer, adresse og bostedskommune, og sivilstand. Fødested 
står ikke listet opp. 
 
Departementet foreslår at kreftregisterforskriften endres slik at Kreftregisteret skal kunne 
registrere og behandle opplysninger om de registrertes fødekommune/fødeland. 
Opplysningene vil kunne brukes som bakgrunn for råd og veiledning, til å utvikle tiltak for å 
forebygge mot kreft, til å lage statistikk, til forskning, styring og kvalitetssikring i samsvar med 
registerets formål. Opplysningene vil kunne utleveres til forskere og andre som har lov til å 
behandle opplysningene. 
 
Registrering av fødested i Kreftregisteret er nødvendig fordi det er behov for å utarbeide 
kreftstatistikk inndelt etter geografisk region, både for å forstå utfordringer i 
innvandrergrupper og for å forstå totaltallene. Vi vet at en persons fødested, typisk hvilket 
land den registrerte er født i, har sammenheng med kreftforekomst.  
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Angivelse av fødested vil kunne avsløre den registrertes etniske opprinnelse eller bakgrunn. 
Dette regnes som en sensitiv personopplysning etter personopplysningsloven og EUs 
personvernforordning. Departementet har vurdert at personvernulempen for den enkelte av 
at denne typen opplysninger blir registrert i Kreftregisteret, klart oppveies av fordelene med 
en slik registrering. 
 
Det er alltid utfordrende når personvernhensyn må avveies med behovet for mer kunnskap 
om menneskers helse, og kunne forebygge sykdommer gjennom forskning.  Det bør da være 
særlig gode grunner til det, og slik Bergen kommune vurderer det er det gode faglige 
argumenter for hvorfor det er relevant at fødested blir inkludert som opplysning i Kreft-
registeret.  
 
Bergen kommune støtter derfor dette forslaget om endring i kreftregisterforskriften. 
 
Vedtakskompetanse:  
Byrådets fullmakter § 7 vedtatt av bystyret 21.september 2016 i sak 236-16: Byrådet avgir 
høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle 
saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser 
avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. 
 
Forretningsutvalget har 06.02.2018 i sak 23/18 fattet følgende vedtak: Komite for helse og 
sosial avgir høringssvar til «Høring - Endringer i Kreftregisterforskriften». 
 
Byrådet innstiller til komite for helse og sosial å fatte følgende vedtak: 
Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Høring - Endringer i Kreftregisterforskriften» slik 
den fremkommer av byrådets forslag. 
 
Dato:  13. februar 2018 
 
Harald Schjelderup 
Byrådsleder 

Rebekka Ljosland 
Byråd for helse og omsorg 
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