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ADET KONGELIGE
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Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

05/11339 AIII

20.12.2005

Høring om etablering av Norsk pasientregister som et personidentifiserbart

Det vises til brev av 20.09.2005 fra Helse- og omsorgsdepartementet
Utenriksdepartementet

register

om ovennevnte sak.

har følgende kommentarer til forslaget:

Det kan ikke ses at forslaget er blitt vurdert i forhold til Norges internasjonale forpliktelser.
Dette utgjør en svakhet ved høringsnotatet.
Utenriksdepartementet har vurdert om forslaget skaper problemer i forhold til internasjonale
bestemmelser om krenkelser av privatlivets fred/privatsfæren, jf. FNs konvensjon om sivile
og politiske rettigheter (SP) art. 17 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)
art. 8.
Siden forslaget gjelder opprettelse av et personidentifiserbart generelt pasientregister uten
samtykke fra den enkelte registrerte, synes det som om man her beveger seg mot grensen for
personvernet i internasjonal rett. Uansett er det klart at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er en
forutsetning for etablering både av et personidentifiserbart og et pseudonymt register. Dette
legges det også stor vekt på i høringsnotatet.
Helse- og omsorgsdepartementet presenterer en utfyllende begrunnelse for hvorfor det er
nødvendig at man går bort fra dagens avidentifiserte pasientregister og over til et
personentydig register. Utenriksdepartementet stiller seg mer tvilende til nødvendigheten av et
personidentifiserbart register.
Som påpekt i høringsnotatet vil et pseudonymt register være tilstrekkelig til å ivareta
hovedformålene med pasientregisteret. Et personidentifiserbart register har imidlertid noen
flere fordeler, jf. blant annet notatet side 54. En kan imidlertid ikke se at disse fordelene i
tilstrekkelig grad begrunner et så inngripende tiltak som opprettelsen av et generelt
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personidentifiserbart pasientregister.
Departementets ønske om å opprette et pers onidentifiserbart pasientregister er mye begrunnet
i et effektivitetshensyn. Denne typen hensyn kan vanskelig gå foran grunnleggende
menneskerettslige prinsipper som hensynet til privatlivets fred/privatsfæren.
Det henvises flere ganger i høringsnotatet til Kreftregisteret, som er et personidentifiserbart
pasientregister uten samtykke fra den enkelte registrerte. Utenriksdepartementet vil påpeke at
det er en gradsforskjell hva gjelder tiltakets inngrep ovenfor enkeltindivider, om man
oppretter et register for en bestemt type sykdommer eller et generelt pasientregister. Norsk
pasientregister er derfor ikke sammenlignbart med Kreftregisteret i dette henseende. En vil for
øvrig peke på at det nye Reseptregisteret er opprettet som et pseudonymt register.
Utenriksdepartementet ser nødvendigheten av opprettelsen av et personentydig
pasientregister, men mener at et pseudonymt register i tilstrekkelig grad ivaretar registerets
formål. Selv om EMK art. 8 annet ledd nevner "protection of health" som en av
inngrepshjemlene, kan en ikke se at proporsjonalitetskravet er oppfylt hva gjelder opprettelsen
av et personidentifiserbart pasientregister.
Dersom Helse- og omsorgsdepartementet likevel foreslår å opprette et personidentifiserbart
pasientregister, mener en at ekstern kryptering i så fall er nødvendig for å ivareta sikkerheten
til registeret i tilstrekkelig grad.

ed hilsen

JensEikaas
avdelingsdirektør

Olav Mykl bust
avdelingsdirektør
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