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HØRING - RAPPORT OM ULIKE SAKKYNDIGERKLÆRINGER
HELSEPERSONELL AVGIR TIL JUSTISSEKTOREN - GRAVER-
RAPPORTEN

Datatilsynet viser til høringsbrev av 14.07.2006 der det bes om uttalelse til den såkalte
Graverrapporten, en rapport fra arbeidsgruppen oppnevnt av helse- og
omsorgsministeren for å vurdere bruk av sakkyndig helsepersonell innen
justissektoren.

Til punkt 6. 2 Forslag til lov om helseattester
Datatilsynet har ingen motforestillinger til at det vedtas endringer i enkeltstående
lovbestemmelser og en egen forskrift om helsepersonells utstedelse av attester,
erklæringer og lignende, dersom dette anses nødvendig for å sikre slike dokumenters
troverdighet.

Det gjøres likevel oppmerksom på at flere av de krav som utvalget understreker
viktigheten av, allerede følger av grunnkravene og prinsippene for behandling av
personopplysninger slik disse er nedfelt i personopplysningsloven, se
personopplysningsloven § 11. Tilsynet har i forbindelse med bruk av
helseopplysninger i forsikringsbransjen, herunder utlevering av taushetsbelagte
helseopplysninger fra leger som har behandlet forsikringstakeren, arbeidet mye med
kravet til opplysningenes relevans. Bakgrunnen for tilsynets arbeid var flere klager fra
publikum og leger som rettet seg mot forsikringsbransjens krav om at fullstendig
pasientjournal skal utleveres som ledd i en pågående forsikringssak. Disse føringene er
også aktuelle for utlevering av opplysninger fra Trygdekontorer og andre offentlige
etater med taushetsplikt. Datatilsynet er klar over at denne type erklæringer kun er en
liten del av arbeidsgruppens utredning, men finner det likevel riktig at det nevnes i
denne sammenheng.

Det siteres i den forbindelse fra deler av korrespondansen med Finansnæringens
hovedorganisasjon (Datatilsynets ref.nr.: 03/02290):

"I praksis vil relevanskravet måtte utøves slik at forsikringsselskapet som hovedregel
ved tegning kun kan innhente ytterligere informasjon om de forhold forsikringssøker
har oppgitt i egenerklæringen, mens innhenting av ytterligere informasjon ved oppgjør
må knyttes til meldt sykdom/skade. Dersom det er nødvendig for å opplyse saken, vil
det deretter foreligge en mulighet for å innhente informasjon om
beslektede/relaterte/lignende skader/sykdommer/tilfeller til oppgitte eller meldte
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forhold. Uredigert journal kan kun innhentes i unntakstilfeller der verken trinn en
eller to kan sies å belyse saken tilstrekkelig, for eksempel der sykdoms-/skadebildet er
uhyre komplisert og sammenvevd eller det er god grunn til å tro at forsikringstakeren
holder opplysninger tilbake. Etter Datatilsynets oppfatning, bør man ikke be om
samtykke til dette før innhenting av uedigert journal fremstår som tvingende
nødvendig. Relevanskravet vil vel sjeldent være oppfylt på et så tidlig tidspunkt som
idet skade er meldt.

Som fremholdt i tidligere korrespondanse, plikter også de kilder som avgir
opplysninger til forsikringsselskaper å vurdere hvorvidt relevanskravet er oppfylt idet
opplysningene utleveres. Dette er særdeles viktig ved utlevering av opplysninger som i
utgangspunktet er taushetsbelagte. Da forsikringsselskapet selv er nærmest til å vite
hva slags opplysninger som anses, eventuell kan tenkes, forsikringsfaglig relevante for
åfå opplyst forsikringssaken, er det opp til selskapet å spesifisere hva slags forhold
som ønskes belyst av avgiver. Fullmaktene som benyttes av forsikringsselskapet må
derfor gjenspeile dette i den grad det er mulig på et generelt nivå. Datatilsynet vil i
den sammenheng påpeke at denne spesifisering savnes i alle deforelagte utkastene til
fullmakter. "

Datatilsynet er av den oppfatning at det ovenfor gjengifte sitat kan være en nyttig
bakgrunn i det videre arbeidet med en eventuell lovbestemmelse, og tilhørende
merknader, vedrørende krav til attester i helsepersonelloven (gruppens forslag til
endringer av lovens § 15). Den innfallsvinkelen Datatilsynet har hatt til
problemstillingen, viser at det ikke bare er ulik praksis hos helsepersonell (eller andre
kilder) som kan være problematisk i denne sammenheng.

Til punkt 6. 2 Forslag til forskrift
Datatilsynet mener det er viktig at pasientens samtykke er utgangspunktet for
utstedelse av attester og erklæringer slik det foreslås i forskriftens § 5. Utgangspunkt i
pasientens samtykke gir vedkommende kontroll med personopplysninger om seg selv,
hvilket er et viktig prinsipp i norsk rett etter implementeringen av Råds- og
parlamentsdirektiv 95/46/EF. Samtidig skal ikke pasienten, etter å ha avgitt sitt
samtykke, kunne påvirke innholdet i den aktuelle erklæring. Ved å lovfeste og
forskriftsregulere enkelte universalkrav til utformingen av denne type dokumenter, tror
også Datatilsynet at man vil kunne unngå bruk av uriktige og ufullstendige
erklæringer/attester, samtidig som den enkeltes personvern ivaretas ved at kun relevant
informasjon utleveres.
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