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Høring av utkast til forskrift om varsling av tiltak ved alvorlige hendelser av
betydning for internasjonal folkehelse - IHR-forskriften

Datatilsynet viser til høringsbrev av 01.02.2007 der det bes om en uttalelse til utkast til
forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal
folkehelse. Det bes om at uttalelsen er departementet i hende innen 02.05.2007.

Det er uten tvil av stor samfunnsmessig betydning at det er klare rutiner for hvordan man skal
håndtere alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse. Det er derfor også
Datatilsynets oppfatning at utformingen av denne forskriften er viktig. Tilsynet savner likevel
en nærmere beskrivelse av hva slags informasjon som tenkes utvekslet når alvorlige
hendelser, som beskrevet i høringsnotatet, kreves varslet.

Høringsnotatet nevner at det også kan iverksettes tiltak overfor en person direkte. Slik tilsynet
ser det, vil enkeltpersoner også kunne berøres direkte av de nedfelte varslingsplikter.
Oppfyllelse av disse varslingspliktene vil kunne medføre utveksling av sensitive
personopplysninger om berørte parter som mistenkte smittede, mulige smittebærere og
personer som står i fare for å bli smittet. I den grad man står overfor svært alvorlige hendelser
av betydning for den nasjonale og internasjonale folkehelsen, vil trolig hensynet til den
enkeltes personvern måtte vike fremfor den tungtveiende samfunnsinteressen. Det er likevel
slik at man også i slike situasjoner kan og bør iverksette tiltak som også ivaretar
personverninteressen til de berørte parter, så fremt dette ikke går på bekostning av den
internasjonale folkehelsen. Dersom det er behov for å overføre sensitiv informasjon, som
helseopplysninger, om enkeltpersoner, vil denne informasjonen trolig kunne overføres i
anonymisert eller avidentifisert form og fortsatt vil formålet med varslingen bli oppfylt.
Datatilsynet antar for eksempel at det er i svært få tilfeller, om noen, at Verdens
helseorganisasjon trenger å vite hvem de berørte personer er, så lenge helsepersonell på
stedet, for eksempel kommunelegen, har i verksatt de nødvendige tiltak overfor disse.
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Tilsynet vil derfor anbefale at både bestemmelsen i forskriften og merknadene til disse
inneholder mer informasjon om hvilke opplysninger som kan og skal utveksles i tilknytning
til de ulike varslingsplikter- og rutiner, herunder en påpekning av at opplysninger om
enkeltpersoner, i den grad det er mulig, skal overføres i anonymisert eller avidentifisert form.

Avslutningsvis vil tilsynet påpeke at forholdet til sletting av personidentifiserbare
opplysninger overhodet ikke er berørt i høringsnotatet. Dersom de tiltak som iverksettes
medfører utveksling og registrering av direkte og indirekte personopplysninger, må det også
innføres rutiner for når disse skal slettes eller anonymiseres. Overføring av opplysninger i
avidentifisert form, vil forenkle gjennomføringen av slike rutiner da sletting av en eventuell
kodeliste hos den som har utlevert opplysningene samtidig medfører at opplysningene hos
mottaker blir anonyme. Det minner om at hovedregelen for sletting av personopplysninger
fremgår av personopplysningsloven § 28 der det heter at personopplysninger skal slettes
straks formålet med behandlingen (for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling) er
gjennomført.
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