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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG OM NY BESTEMMELSE I LOV OM
HELSEPERSONELL MV AV 2 JULI 1999 NR 64 UNNTAK FRA
HELSEPERSONELLS TAUSHETSPLIKT

Datatilsynet viser til høringsnotat av 15.02.2007, mottatt her 26.02.2007, med forslag
om ny bestemmelse i helsepersonelloven for unntak fra taushetsplikt i relasjon til
etterkontroll av bestemmelser om strafferettslig utilregnelighet og særreaksjoner.

Datatilsynet har forståelse for at det er viktig at utredningsgruppen som utfører denne
etterkontrollen far tilgang til nødvendig informasjon for å gjennomføre sitt arbeid.
Tilsynet vil likevel understreke at det dreier seg om svært sensitiv og følsom
informasjon som i hovedsak bør behandles i anonymisert form.

Det minnes om utlevering av personopplysninger også faller inn under
personopplysningslovens (eventuelt helseregisterlovens) saklige virkeområde, også
når utlevering er lovhjemlet. Etter disse lovene er den ansvarlige pålagt en
informasjonsplikt overfor de registrerte, både når informasjon innhentes fra den
registrerte selv eller av andre. Informasjonen utjevner en eventuell
informasjonsubalanse og setter den registrerte i stand til å benytte rettighetene nedfelt i
dette lovverket. Det redegjøres i høringsnotatet for at de registrerte i denne
sammenheng ofte vil være uten samtykkekompetanse. Det kan likevel ikke legges til
grunn at disse ikke kan nyttiggjøre seg av informasjon. Tilsynet mener derfor at det
bør fremgå av merknadene til den foreslåtte bestemmelsen at informasjonsplikten etter
personopplysningsloven og helseregisterloven gjelder også her.
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Det gjøres for øvrig oppmerksom på at utredningsgruppens bruk av
personopplysninger,  etter Datatilsynets oppfatning,  faller innenfor
personopplysningslovens saklige virkeområde og således er underlagt konsesjonsplikt
jf. personopplysningsloven § 33.
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