
Datatilsynet

Saksnummer: 09/01148-3
Dato for kontroll: 13. oktober
2009
Rapportdato: 2. desember
2009

1 Innledning

Foreløpig kontrollrapport
Kontrollobjekt:
Kreftregisteret
Sted:
Fridtjof Nansens gate 19,
Oslo

Utarbeidet av:
Atle Arnes
Cecilie L. B. Rønnevik

Datatilsynet gjennomførte kontroll hos Kreftregisteret den 13. oktober 2009. Kontrollen ble
gjennomført i medhold av helseregisterlovens § 31 annet jf første ledd.

Temaet for kontrollen var å vurdere om virksomhetens behandling av personopplysninger var
i overensstemmelse med de bestemmelser som følger av forskrift om innsamling og
behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (kreftregisterforskriften). Kontrollen ble
gjennomført på virksomhetens faste forretningsadresse.

I det følgende vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen.
Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg, jf
varsel om vedtak.

2 Tilstede under kontrollen

2.1 Fra virksomheten:

-

Frøydis Langmark, direktør

-

Egil Engen, leder administrasjonsavdelingen

-

Jan Nygård, leder it-avdelingen

-

Steinar Tretli, leder

-

Rita Steen, leder, screeningavdelingen

-

Bjørn Møller, leder, registeravdelingen

-

Hilde Olav, seniorrådgiver/jurist
Frank Rønning, nestleder, it-avdelingen

-

Tor Johnsen, informasjonsleder
Christian Tannum Morstad, it-rådgiver

-

Siri Larønningen (deler av tilsynet)

-

Åge Johansen (deler av tilsynet)

2.2  Fra Datatilsynet:
- Atle Årnes, tilsyns- og sikkerhetsavdelingen
- Cecilie Rønnevik, juridisk avdeling
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3 Generelt om Kreftregisteret

Kreftregisteret ble etablert i 1951, og har siden 1952 mottatt opplysninger om personer som
har kreft. Initiativet til Kreftregisteret ble opprinnelig tatt, og i hovedsk finansiert av
Kreftforeningen. I 1979 overtok staten det fulle ansvaret for Kreftregisterets virksomhet.

Kreftregisteret er i dag organisert som en uavhengig institusjon under Oslo
Universitetssykehus HF. Det er ca 150 ansatte i Kreftregisteret, organisert i tre fagavdelinger
og to stab-/støtteavdelinger.

Virksomhetens hovedformål er populasjonsbasert kreftforskning. Kreftregisteret har tre roller
i denne forbindelse:

• Behandlingsansvarlig for  kreliregistrene,  etablert med forskrift av 1. januar 2002. jf
kreftregisterforskriftens § 1-5. Kreftregisterforskriften gir Kreftregisteret adganu til på
visse vilkår å registrere opplysninger om personer i Norge som har eller har hatt kreft.
deres slektninger og friske mennesker jf § 1-2 jf §§ 1-7, 1-8 og 1-9. Opplysningene
kan levers ut i blant annet forskningsøyemed, i tråd med forskriftens nærmere vilkår.

• Behandlingsansvarlig for konkretefirskningsprosjekter hvor det benyttes
opplysninger fra Kreftregisteret og eventuelt andre kilder. Disse reguleres i hovedsak
av helseregisterlovens alminnelige bestemmelser.

• Databehandler for andre som skal behandle opplysninger fra kreftregistrene. I den
forbindelse gjennomføres blant annet koblinger på vegne av forskningsinstitusjonen.

Datatilsynets kontroll er begrenset til Kreftregisterets ivaretakelse av behandlinusans\ aret i
henhold til kreftregisterforskriftens bestemmelser, jf kulepunkt 1.

4 Kort om registrenes art og omfang

Kreftregisteret opplyste at følgende helseregistre er etablert med hjemmel i
kreftregisterforskriften:

• Insidensregisteret — selve hovedbasen i kreftregisteret
• Kvalitetsregistrene:

o Bamekreftregister for solide svulster
o Colorectalcancerregisteret
o Ovarialcancerregisteret
o Spesialregister for lungekreft
o Prostatacancerregisteret
o Register for malignt melanom
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• Screeningregistrene:
o Cervixregisteret — knyttet til screeningprogrammet for livmorhalskreft
o Mammaeregisteret — knyttet til screeningprogrammet for brystkreft

Felles for disse registrene er at de er

• permanente,  idet opplysningene i utgangspunktet kan oppbevares i ubegrenset tid, jf
krefregisterforskriftens § 6-1,

• direkte personidentiliserbare,  idet de inneholder navn og fødselsnummeret til de
registrerte, jf kreftregisterforskriftens §§ 1-7, 1-8 og 1-9,

• sensitive,  idet de inneholder helseopplysninger, jf personopplysningslovens § 2 nr 8,
og

• obligatoriske,  idet den registrerte som utgangspunkt ikke er gitt anledning til å
samtykke til, eller reservere seg mot, at opplysningene registreres i Kreftregisteret.
Behandlende helsepersonell har lovpålagt plikt til å melde de aktuelle opplysningene
til Kreftregistret, jf kreftregisterforskriftens kapittel 2.

Samlet sitter Kreftregisteret på identifiserbare helseopplysninger om en svært stor del av
landets befolkning, jf pkt 5.1. Dette viser at Kreftregisteret har blitt vist stor tillit, både fra
sentrale helsemyndigheter og lovgiver.

5 Funn og avvik fra lovbestemte krav til behandling av
personopplysninger

5.1 Kreftregisterets innhold

Kreftregisterforskriftens §§ 1-2 gir Kreftregisteret hjemmel til å registrere opplysninger om

o personer i Norge som har eller har hatt kreft, forstadier til kreft og godartede
svulster i det sentrale nervesystemet,

o berørte slektninger, som dokumentert er disponert for eller har en arvelig
kreftsykdom

o personer som har deltatt i undersøkelseprogram for tidlig diagnose og kontroll
for kreftsykdom (screening) .

Hjemmelen er begrenset til å gjelde nærmere oppregnede opplysningstyper, jf §§ 1-7, 1-8 og
1-9.

Datatilsynet har i denne kontrollen ikke undersøkt hvorvidt Kreftregisteret har registrert
opplysningstyper  utover det som er spesielt oppregnet, eller om  personer  som ikke er spesielt
oppregnet. Se imidlertid rapportens pkt. 5.4.
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5.2 Kreftregisterets formål

Kreftregisterforskriften jf §§ 1-3 og 1-4 gir hjemmel til å behandle helseopplysninger for
nærmere definerte formål, nemlig

o kartlegging av kreft,

o forskning på kreftsykdommer

o råd og veiledning om helsehjelp, og

o råd og veiledning til for eksempel helsemyndighetene.

Datatilsynet har i denne kontrollen ikke undersøkt hvorvidt Kreftregisteret har behandlet
opplysninger til andre formål enn det som er lovhjemlet.

5.3 Ansvarsforhold

Kreftregisteret kan inngå avtaler med databehandlere. om den innsamling og, behandling som
skjer i kreftregisteret. Kreftregisteret har utarbeidet en standard databehandleravtale. til bruk i
de tilfeller hvor Kreftregisteret setter ut deler av sin behandling til andre virksomheter.

Datatilsynet avstår fra å vurdere standardavtalen. Det vises til at det er vanskelig å vurdere en
avtaletekst uten at det underliggende forholdet som avtalen skal regulere er belyst konkret.
Datatilsynet vil imidlertid vise til sitt informasjonsmateriell vedrørende databehandleravtaler,
som er publisert på tilsynets hjemmeside. Tilsynet anbefaler at Kreftregisteret vurderer
standardavtalen, med bakgrunn i den veiledning som finnes der.

5.4 Rettslig grunnlag for registrene

I henhold til helseregisterlovens § 5 er det forbudt å behandle helseopplysninger uten at det
foreligger et rettslig grunnlag, i form av for eksempel lovhjemmel eller samtykke.

5.4.1 Lovhjemmel
Det rettslige grunnlaget for kreftregistrene er som hovedregel lovhjemmel, jf
helseregisterlovens § 8 tredje ledd og kreftregisterforskriften.

5.4.2 Samtykke
Fra hovedregelen er det gjort et unntak i kreftregisterforskriftens § 1-9. Bestemmelsen
regulerer Kreftregisterets adgang til å registrere opplysninger om personer som har deltatt i
undersøkelsesprogram for tidlig diagnose og kontroll av kreftsykdom — såkalte
screeningprogrammer.

I bestemmelsen annet ledd heter det at Kreftregisteret ikke kan behandle opplysninger om
personer med negative funn (friske personer), i mer enn seks måneder. For fortsatt behandling
av opplysningene er det nødvendig å hente inn den registrertes samtykke, jf
helseregisterlovens § 2 nr 11.
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Kreftregisteret har behandlingsansvaret for opplysninger innhentet i minst to
screeningprogrammer, ett for brystkreft og ett for livmorhalskreft. Opplysninger som hentes
inn i forbindelse med at kvinnene i primærhelsetjenesten undersøkes for disse kreftformene
leveres ut til Kreftregisteret av behandlende helsepersonell, i medhold av
helseregisterforskriftens § 2-1, annet og tredje ledd.

Kreftregisteret lagrer deretter opplysningene i henholdsvis Cervixregisteret (livmorhalskreft)
og Mammaeregisteret (brystkreft), og benytter dem til Kreftregisterets formål som for
eksempel forskning. I den forbindelse leveres også opplysningene ut til andre som skal forske,
i tråd med kreftregisterforskriftens vilkår.

5.4.2.1 Mammaere isteret
Datatilsynet har i vedtak av 17. mars 2009 pålagt Kreftregisteret å slette opplysninger om
personer med negative funn, som er mer enn seks måneder gamle1. Bakgrunnen var at
Kreftregisteret ikke hadde hentet inn samtykke fra de registrerte i henhold til forskriftens § 1-
9 annet ledd, og derved manglet rettslig grunnlag for sin behandling.

Saken ble klaget inn for Personvernnemnda, som stadfestet tilsynets vedtak den 26. august
2009. Fristen for å oppfylle vedtaket ble satt til utgangen av 2011.

Opplysningene gjelder ca 600.000 kvinner.

5.4.2.2 Cervixre isteret
Under kontrollen fremkom det at Kreftregisteret heller ikke har hentet inn samtykke fra
kvinner med negativt funn for registrering i Cervixregisteret, siden 2002. Etter det opplyste er
det i dag registrert opplysninger fra ca 8,5 millioner prøver, om ca 1,6 millioner kvinner med
negativt funn i Cervixregisteret.

Kvinner som lar seg undersoke på eget initiativ
For at det skal foreligge et gyldig samtykke etter helseregisterloven, må samtykket være
informert, jf § 2 nr 11. Kreftregisteret opplyste de har bedt behandlende helsepersonell om å
informere kvinnene om at opplysningene ville bli oppbevart i Kreftregisteret for oppbevaring
på ubestemt tid, med mindre kvinnen reserverte seg mot det.

Kreftregisteret kunne imidlertid ikke dokumentere at slik informasjon faktisk har blitt gitt til
kvinnene i forbindelse med prøvetagningen. Det var ikke etablert rutiner for å kontrollere at
denne plikten ble etterlevd. I hvilken grad disse kvinnene er informert om at opplysningene
blir oppbevart i Kreftregisteret for forskningsformål er derfor høyst uklart.

Datatilsynet vil uansett bemerke at helseregisterlovens krav oppstiller krav om at samtykket
skal være uttrykkelig avgitt, jf § 2 nr 11. Idet ligger at den registrerte må foreta en aktiv
handling for å avgi samtykke, for eksempel signere på en samtykkeerklæring. Det at kvinnene
har unnlatt å reservere seg mot oppbevaring i Kreftregisteret tilfredsstiller ikke dette kravet.

I Datatilsynets saksnummer 08/01671
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De kvinnene som har latt seg undersøke på eLYet initiativ har ikke avgitt et samtykke i tråd
med helseregisterlovens krav.

Kvinner som undersokes etter a ha.fått en paminnelse/invitasjon
Kreftregisteret opplyste videre at kvinner som ikke har møtt til undersøkelse i løpet av tre år
får noe informasjon i forbindelse med at det sendes ut en påminnelse/invitasjon til
prøvetagning. Kreftregisteret har lagt til grunn at det forhold at kvinnene faktisk møter til
undersøkelsen må være å anse som et aktivt samtykke.

At kvinnene har samtykket til å motta helsehjelp kan etter tilsynets vurdering ikke uten videre
tas til inntekt for at kvinnen derved har samtykket til påfølgende oppbevaring i
Kreftregisteret. Dette gjelder selv om kvinnene er informert om den. Det vises her til at
helsehjelp og forskning er å anse som to ulike behandlingsformål. Forskning er et formål som
det må samtykkes særskilt til.

Helseregisterlovens oppstiller krav om at samtykket skal være frivillig, uttrykkelig og
informert, jf § 2 nr 11. For at det skal foreligge et gyldig samtykke fra de inviterte kvinnene
må det derfor fremgå uttrykkelig av informasjonen at påfølgende registrering i Kreftregisteret
er frivillig, og at det er mulig å motta helsehjelp uten å samtykke til at opplysninuene deretter
oversendes Kreftregisteret. De invitasjonsbrevene som Kreftregisteret har benyttet gir ikke
sl ik informasjon.

De kvinnene som har latt seg undersøke etter å ha mottatt en invitasjon/påminnelse har ikke
avu-itt et samtykke i tråd med helseregisterlovens krav.

5.4.3 Konklusjon vedrørende behandlingsgrunnlag
Kreftregisteret mangler rettslig grunnlag for sin behandling av opplysninger om kvinner med
negativt funn i undersøkelsen for livmorhalskreft, som er mer enn seks måneder gamle. Dette
er å anse som et brudd på helseregisterlovens § 5, jf kreftregisterforskriftens § 1-9.

Datatilsynet vil bemerke at det er oppsiktsvekkende og kritikkverdig at Kreftregisteret ikke
har orientert Datatilsynet om forholdene rundt cervixregisteret på et tidligere tidspunkt, for
eksempel i forbindelse med tilsynets behandling av mammografisaken. Forholdet kom til
tilsynets kunnskap først etter at tilsynet under kontrollen stilte konkrete spørsmål om h\ orvidt
det var hentet inn samtykke for disse opplysningene.

Datatilsynet er kjent med at Kreftregisteret har ytterligere minst ett screeningregister i tillegg
til de som er nevnt her, nemlig NORCCAP (forebyggende undersøkelser mot tarmkreft).
Dersom Kreftregisteret mangler behandlingsgrunnlag etter kreftregisterforskriftens § 1-9
annet ledd også for opplysninger i dette eller andre screeningprogrammer, legtLer tilsynet til
grunn at Kreftregisteret umiddelbart informerer Datatilsynet.
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5.5 Sletting av helseopplysninger

Kreftregisteret har sletteplikt i henhold til kreftregisterforskriftens § 6-1, jf helseregisterlovens
§ 26 og 28, og forskriftens § 1-9 annet ledd og § 3-2 siste ledd.

Plikten til å slette opplysninger innebærer at også sikkerhetskopier skal slettes når formålet
med sikkerhetskopieringen er oppfylt. At opplyningene slettes fra serverne er altså ikke
tilstrekkelig, dersom opplysningene oppbevares på et annet sted eller et annet format.

Under kontrollen fremkom det at Kreftregisteret har oppbevart sikkerhetskopier av sine
informasjonssystemer, tilbake til 1970-tallet og frem til i dag. Det var uklart hvilke
opplysninger som faktisk ligger i disse fdene. Det er imidlertid sannsynlig at det i materialet
flnnes både opplysninger som ikke er underlagt sletteplikt, og opplysninger som skulle ha
vært slettet (for eksempel forskningsprosjekter som er avsluttet).

Den teknologiske utviklingen har medført at det i varierende grad er mulig å benytte
opplysningene. Dette gjelder for eksempel for opplysninger som ligger på gamle magnetbånd.
Kreftregisteret forklarte at de for en tid tilbake hadde prøvd å trekke ut opplysninger fra disse
magnetbåndene, man at det var svært vanskelig. Formålet med å ha opplysningene der var
likevel at det kunne bli behov for opplysningene på et senere tidspunkt, for eksempel i
forbindelse med forskning.

I henhold til rutinene skulle det tas sikkerhetskopier av systemene hver uke. En gang i
måneden ble kopiene lagt i en ekstern bankboks. Dette tilsier at det reelle
oppbevaringsbehovet for sikkerhetskopier er ca èn måned.

Datatilsynet anser at Kreftregisterets fortsatte oppbevaring av opplysninger som skulle ha
vært slettet er et alvorlig og vedvarende brudd på kreftregisterforskriftens § 6-1.

5.6 Internkontroll

I henhold til kreftregisterforskriftens § 4-3 plikter Kreftregisteret å etablere internkontroll i
samsvar med helseregisterlovens § 17. Forskriftens § 4-4 fastsetter nærmere krav til
internkontrollens innhold. I bestemmelsen heter det blant annet at Kreftregisteret skal ha
kunnskap om gjeldende regler om behandling av helseopplysninger, ha tilstrekkelig
dokumentasjon for gjennomføring av rutiner, og ha dokumentasjonen tilgjengelig.

Forut for og under kontrollen fikk Datatilsynet innsyn i Kreftregisterets internkontrollsystem.
Virksomheten var åpen om at internkontrollsystemet nettopp var revidert, i forbindelse med
den varslede kontrollen. De aller fleste dokumentene var således datert i september 2009.
Virksomheten hadde samtidig anskaffet et elektronisk basert system, som ble brukt under
presentasjonen.
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Frem til revisjonen i september 2009 gjaldt virksomhetens sikkerhetshåndbok. Mange av
rutinene i det nye systemet var etter det opplyste en videreføring av rutinene fra
sikkerhetshåndboka.

Datatilsynet vil generelt bemerke at et elektronisk basert internkontrollsystem normalt gir
virksomhetens ledelse god oversikt, samtidig som de ansatte normalt får målrettet tilgang til
de rutiner som gjelder ens eget arbeid. Datatilsynet ser derfor positivt på at Kreftregisteret har
etablert en slik løsning.

Viktigere er det imidlertid at systemets innhold er av en slik karakter at Kreftregisteret og dets
ansatte settes i stand til å ivareta de øvrige plikter som følger med behandlingsansvaret,
herunder informasjonsplikt, taushetsplikt og sletteplikt.

Datatilsynet vil bemerke at systemet i stor grad gjenga ordrett fra norm for
informasjonssikkerhet i helsetjenesten. På flere områder var det imidlertid konkretisert såkalte
prosedyrer, som er å anse som rutiner for behandlingen. Datatilsynet så nærmere på enkelte a\
disse:

5.6.1 Rutiner for sletting
Virksomhetens sletteplikt i henhold til kreftregisterforskriften er regulert i forskriftens § 6-1.
jf helseregisterlovens § 26 og 28, og forskriftens § 1-9 annet ledd, § 3-2 siste ledd.

Virksomhetens rutiner for sletting var svært begrensede2. Til tross for at Kreftregisteret
åpenbart har behandlingsansvar også for andre behandlinger enn kreftregistrene3, var det
tydelig at rutinene gjaldt utelukkende for de papirbaserte meldinger som blir mottatt fra
behandlende helsepersonell og for selve de elektroniske kreftregistrene.

Datatilsynet fant at det konkret manglet rutiner for blant annet sletting av
• opplysninger om negative funn etter § 1-9 annet ledd,
• opplysninger som er mangelfulle, jf helseregisterlovens § 26,
• opplysninger som føles belastende for den enkelte, jf helseregisterlovens § 28, og
• sikkerhetskopier.

5.6.2 Rutiner for tilgangskontroll
Tilgang kan bare gis de ansatte og eventuelle databehandlere i den grad det er nødvendig for
\ edkommendes arbeid og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. jf
helseregisterlovens § 13. Kreftregisteret plikter derfor å begrense tilgangen til
helseopplysningene, også internt i egen virksomhet.

Virksomheten kunne ikke under kontrollen dokumentere
• hvilke kriterier som lå til grunn for den enkelte ansattes tilgang, utover at det måtte

bero på et tjenstlig behov,

jf vedlegg 2
' for eksempel personalregistre
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• i en samlet oversikt dokumentere hvilke tilganger som på kontrolldagen forelå for den
enkelte ansatte,

• rutiner for revisjon, endring og opphør av den enkeltes tilganger. Det ble i den
forbindelse opplyst at endringer hadde blitt gjort i forbindelse med skifte av de
elektroniske systemene. Det kunne imidlertid ikke redegjøres for når siste
gjennomgang hadde funnet sted.

5.6.3 Rutiner for kontroll med utleveringer
Kreftregisteret kan levere ut opplysninger til andre behandlingsansvarlige, for blant annet
forskningsformål, jf forskriftens §§ 3-2, 3-3 og 3-4. I visse tilfeller er utleveringen pliktig.

Utleveringen skal skje på visse vilkår, herunder:
• opplysningene skal  avidentifiseres, §§  3-2, 3-3 og 3-4,
• opplysninger som mottas ifm kobling mot andre registre skal  slettes  så snart koblingen

er gjennomført, § 3-2 annet ledd,
• utleveringen skal skje i samsvar med nødvendige  offenthge tillatelser  som mottakeren

har, § 3-5,
• utleveringen skal utleveres i samsvar med lovens krav til tilfredsstillende

informasjonssikkerhet, §  4-2.

Kontrollerende rutiner er en sentral del av et internkontrollsystem. Den behandlingsansvarlige
plikter å føre kontroll med at loven faktisk blir etterlevd ved behandlingen, og i dette tilfellet
utleveringen.

Kreftregisteret leverer ut store mengder personopplysninger til forskning hos andre
behandlingsansvarlige, det vil si både helseforetak, universiteter og forskningsinstitutter.
Datatilsynet ønsket derfor å belyse hvilken kontroll Kreftregisteret har med at ovennevnte
vilkår var oppfylt, herunder at det ikke ble utlevert flere eller andre opplysninger enn det
tillatelsene omfattet, at opplysningene faktisk var avidentifisert når det er påkrevd, og at
informasjonssikkerheten forøvrig var tilfredsstillende.

Datatilsynet gjennomførte samtale med to ansatte som til daglig leverte ut opplysninger i tråd
med nevnte regelverk. Under samtalen fremkom det at det ikke ble ført noen systematisk
kontroll med at det materialet som de faktisk leverte ut reelt var  avidentifisert  i de tilfeller det
var påkrevd, eller begrenset til å omfatte de  opplysninger som tillatelsene gjaldt.  Eventuelle
kontroller var begrenset til de tilfeller hvor kollegaene sporadisk ba den andre om vurdere
materialet før utsendelse. Dette skjedde etter det opplyste på eget initiativ, og var ikke basert
på en dokumentert kontrollrutine, gitt av ledelsen ved registeret.

5.6.4 Konklusjon om internkontroll
Datatilsynet har ikke gjennomgått interkontrollsystemet i sin helhet. De delene som ble
nærmere undersøkt var imidlertid svært mangelfulle. Kreftregisteret har derfor ikke etablert et
fullgodt internkontrollsystem. Det innebærer et brudd på kreftregisterforskriftens §§ 4-3
og 4-4.
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Datatilsynet anser at dette er alvorlig. Det vises til at lovgiver, når de gav Kreftregisteret sine
vide fullmakter, har forutsatt at Kreftregisteret holder særlig god kontroll med sin virksomhet.
Lovgiver har derfor oppstilt konkrete krav til internkontrollsystemet, som går utover det som
følger av helseregisterlovens alminnelige bestemmelser. At sentrale komponenter i
Kreftregisterets internkontrollsystem likevel viser seg å være mangelfulle er etter tilsynets
vurdering svært kritikkverdig.

5.7  Krav om informasjonssikkerhet

I henhold til helseregisterlovens § 16 plikter Kreftregisteret å sørge for tilfredsstillende
informasjonssikkerhet, med hensyn til konfidensialitet, integritet, kvalitet og tilgjengelighet.
De nærmere bestemmelser vedrørende informasjonssikkerhet følger av
personopplysningsforskriften kapittel 2.

5.7.1 Sikkerhetstiltak - konfidensialitet
Kreftregisteret plikter å sørge for å etablere sikkerhetstiltak mot uautorisert utlevering som
ikke kan påvirkes eller omgås av medarbeiderne. Tiltakene kan ikke være begrenset til
handlinger som den enkelte forutsettes å utføre, jf helseregisterlovens § 16 jf
personopplysningsforskriften § 2-14. Dette innebærer at sikkerhetstiltakene må fungere
uavhengig av medarbeidernes handlinger, for eksempel bør i form av nettverks- eller
applikasjonskontroll i sikkerhetsbarrierer.

Minst to ansatte i Kreftregisteret foresto utsending av både avidentifiserte lister og lister
inneholdende sensitiver personopplysninger. Det ble verifisert at medarbeidernes
arbeidsstasjoner var plassert i sikker sone.

Når det skulle sendes ut  avidentifiserte  lister (uten fødselsnummer) på e-post, ble disse
generert og lagt på et eget midlertidig lagringsområde. Filene fra dette lagringsområdet ble
sendt til mottaker via Kreftregisterets e-postsystem. Ved behov for å sende ut lister over
direkte identifiserbare  personer (med fødselsnummer). ble listene generert på samme måte
som for avidentifiserte lister. Disse listene ble lagt på et annet lagringsområdet og ble brent til
CD for utsending i posten.

Det var altså ikke etablert et teknologisk skille mellom e-postsystemet og kreftre£zistrene som
hindret utsendelse av sensitive, direkte identifiserbare personopplysninger på ubeskyttet e-
post. Kun rutiner og den enkelte medarbeiders påpasselighet forhindret slike utsendelser.

Datatilsynet anser at de akseptkriteriene risikovurderingen bygger på å være for svake. Av det
følger at tilsynet vurderer den tekniske løsninizen hos virksomheten som utilfredstillende

Dette er å anse som et brudd på helseregisterlovens § 16 jf personopplysningsforskriftens § 2-
14.
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