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Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av
personvernforordningen i norsk rett
Helse Sør-Øst RHF viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 6. juli 2017
om forslag til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett.
Helse Sør-Øst RHF har videresendt høringsbrevet til underliggende helseforetak, som eventuelt
vil gi egne høringsinstanser.
Nedenfor følger uttalelse fra Helse Sør-Øst RHF til enkelte av forslagene i den rekkefølgen
forslagene står i høringsnotatet.
Personvernrådgiver
Departementet har valgt å benytte begrepet personvernrådgiver i stedet for personvernombud
med den begrunnelse at det er den definisjonen som er brukt i den norske oversettelsen av
direktivet om behandling av personopplysninger i straffesakskjeden.
Helse Sør-Øst RHF ser at verken personvernombud eller personvernrådgiver er en optimal
betegnelse ut i fra de oppgavene vedkommende skal ha. Helse Sør-Øst RHF mener imidlertid at
personvernombud vil være en riktigere betegnelse enn personvernrådgiver. I tillegg til en
rådgivende funksjon skal rollen ha en kontrollerende funksjon, og den databehandlingsansvarlige
og databehandleren skal sikre at vedkommende ikke mottar instrukser, noe som taler for at
ombud er en riktigere betegnelse enn rådgiver. Rådgiver er en stillingskode i det offentlige, som
ikke er egnet til å underbygge kravet til funksjonens uavhengighet og myndighet. Rådgiver
benyttes i det offentlige om ansatte som ikke har en ledende stilling. Etter forordningen så skal
personvernrådgiver rapportere direkte til høyeste ledelsesnivå, noe en rådgiver i det offentlige
sjelden/aldri gjør. Funksjonen samsvarer i stor grad med personvernombudets oppgaver i dag,
samtidig som forordningen styrker dens plass i virksomheten. Personvernombudet er en godt
innarbeidet tittel og har vært benyttet siden 2003. Siden funksjonen ikke endres mot å ha en
mindre betydning og at personvernombud er en riktigere betegnelse enn personvernrådgiver ut i
fra hvilke oppgaver som ligger til rollen og plassering i organisasjonen, så mener Helse Sør-Øst
RHF at tittelen personvernombud bør beholdes. En utfasing av «personvernombud» og
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private
leverandører og avtalespesialister.

innføring av «personvernrådgiver», innebærer en risiko for at funksjonen blir mindre tydelig.
Dette vil være i strid med forordningens intensjon.
Melde- og konsesjonsplikt
Forslaget til ny personopplysningslov medfører at melde- og konsesjonsplikten bortfaller og
erstattes med en institusjonell plikt til vurdering av personvernkonsekvenser og
forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndigheten. Departementet ber om høringsinstansenes syn på
om det er behov for overgangsregler, om det bør fastsettes ved lov at gjeldende konsesjoner
oppheves etter en gitt periode og hvor lang en slik periode eventuelt bør være.
Departementet legger opp til at konsesjonsplikten oppheves og erstattes med andre mekanismer,
herunder adferdsnormer og lov og forskrift. Departementet opplyser det ikke kan garanteres at
slike regler er på plass ved ikrafttredelse og at det dermed kan være grunn til å la gjeldende
konsesjoner og tillatelser gjelde i en overgangsperiode. Forsvarlig ivaretakelse av den
institusjonelle plikt til vurdering av personvernskonsekvenser og forhåndsdrøftinger med
tilsynsmyndigheten forutsetter oppbygging av kapasitet og infrastruktur i forskningstunge
institusjoner. Dette vil ta noe tid å få på plass.
Helse Sør-Øst RHF mener at av hensyn til forutberegnelighet for sektoren så er det behov for
overgangsregler, slik at tildelte konsesjoner først oppheves etter en gitt periode.
Helse Sør-Øst RHF antar at en tidsperiode på 2 år er tilstrekkelig.
Personvernnemnda
Helse Sør-Øst RHF støtter departementets forslag om at oppnevning av alle medlemmene til
Personvernnemnda skal skje av ett organ og at det er Kongen i statsråd som skal forestå
oppnevningen. Dette vil legge til rette for at nemnda får god samlet kompetanse. I tillegg til
relevant juridisk kompetanse bør også nemnda ha medlemmer med innsikt i behandling av
helsedata, samfunnsvitenskap og informasjonsteknologi.
Tilpasninger i særlovgivningen som følge av forordningen
Hvilken betydning ny personopplysningslov og forordningen får for helseforskningsloven er ikke
tilstrekkelig avklart i høringsnotatet. Det er blant annet uklart hvordan REKs rolle vil bli. Helse
Sør-Øst RHF mener det er viktig at ikke intensjonene i helseforskningsloven kommer i konflikt
ved implementering av ny personopplysningslov.
Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF
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