
Vedlegg 3:  Forslag til lov om endringer i lov om helsepersonell m.v.
(helsepersonelloven)

I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. gjøres følgende endringer:

Overskriften i § 29 skal lyde:

Opplysninger  til forskning m. v.

§ 29 annet ledd skal lyde:
Departementet kan delegere myndigheten etter første ledd til den regionale

komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

§ 29 annet ledd blir nytt tredje ledd

§ 29 tredje ledd blir nytt fjerde ledd

Ny § 29 b skal lyde:

§ 29 b  (Opplysninger til kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av
helsetjenesten)

Departementet kan bestemme at helseopplysninger kan eller skal gis til bruk til
kvalitetssikring, administrasjon, planlegging eller styring av helsetjenesten, og at det
skal skje uten hensyn til taushetsplikt. Dette kan bare skje dersom behandlingen av
opplysningene er av vesentlig interesse for samfunnet og hensynet til pasientens
integritet og velferd er ivaretatt. Graden av personidentifikasjon skal ikke være større
enn nødvendig for det aktuelle formålet. Kun i særskilte tilfeller kan det gis tillatelse til
bruk av direkte personidentifiserbare data som for eksempel navn eller fødselsnummer.
Departementet kan sette vilkår for bruken. Reglene om taushetsplikt gjelder
tilsvarende for den som mottar opplysningene.

Departementets myndighet etter første ledd kan helt eller delvis delegeres til den
regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
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Vedlegg 2: Forslag til lov om endringer i lov om helseregistre og handling av
helseopplysninger (helseregisterloven)

I lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
(helseregisterloven) gjøres følgende endringer:

Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser tilføyes til listen over nasjonale,
personidentifiserbare helseregistre uten samtykke i helseregisterloven §  8 tredje ledd.
Bestemmelsens tredje ledd vil heretter lyde:
" I følgende registre kan navn, fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende
kjennetegn behandles uten samtykke fra den registrerte i den utstrekning det er
nødvendig for å nå formålet med registeret,  og direkte personidentifiserende
kjennetegn skal lagres kryptert i  registrene:
1. Dødsårsaksregisteret
2. Kreftregisteret
3. Medisinsk fødselsregister
4. Meldingssystem for smittsomme sykdommer
5. Det sentrale tuberkuloseregisteret
6. System for vaksinasjonskontroll  (SYSVAL)
7. Forsvarets helseregister
8. Norsk pasientregister
9. Nasjonal database for elektroniske resepter
10. Nasjonalt register over hjerte-  og karlidelser

Kravet til at direkte personidentifiserende kjennetegn skal lagres kryptert i registrene
gjelder ikke nasjonal database for elektroniske resepter. "

Helseregisterloven § 8 sjette ledd første setning oppheves.


