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Vedtak om pålegg - Rutiner for datautlevering - Kreftregisteret

Det vises til Datatilsynets forespørsel for redegjørelse den 28.september 2011 og Datatilsynets
varsel om vedtak av 23.oktober 2012.

Sakens bakgrunn

Redegjørelsen gjaldt Kreftregisterets rutiner for tilbakeføring av innrapporterte opplysninger
til ulike virksomheter, sett i lys av bestemmelsene i Kreftregisterforskriftens § 3-5. Det ble
stilt spørsmål ved hvorvidt Kreftregisterets rutiner for utlevering av identifiserbare
opplysninger tilbake til innrapporterende virksomheter, til kvalitetssikringsformål. er i
overensstemmelse med bestemmelsene i kreftregisterforskriften. Det ble henvist til
Kreftregisterets retningslinjer for datautlevering, punkt 2.4 der det opplyses at - 1,11levering av

data direkte tilhake til rapportor.fin- direkte kvalitetskontroll av innsendle data- dvs.

kvalitetssikring av melderutiner og kvalitetssikring av fournalfiring- er hjemlet i

helsepersonelloven 23 nr. I Forutsetningen er at data rapporteres til overste leder (eller en

annen person etter avtale med overste leder) ved den organisav.jonsenhet som har hatt

ansvaret.for pasientene.

Kreftregisteret opplyser i redegjørelse av oktober 2011 at denne utleveringen ikke kommer
inn under hovedregelen i kreftregisterforskriftens § 3-5 første ledd om konsesjonsplikt
ettersom det dreier seg om tilbakeføring av egne data hvor virksomheten har et selvstendig
behandlingsgrunnlag, jf. helseregisterloven § 6 (behandlingsrettet register) og formålet med
utleveringen er "egen kvalitetssikring- av data. Kreftregisteret har også lagt til grunn at
tilbakeføring av opplysningene kan skje uten hinder av den forvaltningsrnessige
taushetsplikten. etter kreftregisterforskriften § 4-1 jf. forvaltningslovens § 13b nr. 5 ettersom
opplysningene "bidrar til løsning av oppgaver etter forskriften her og forbygger vesentlig fare
for liv eller alvorlig skade for noens

Datatilsynet har vurdert det rettslige grunnlaget for utleveringen og fattet følgende varsel om
vedtak:

1. Kreftregisteret skal med umiddelbar virkning stanse alt utlevering av identifiserbare
personopplysninger til innrapporterende virksomheter som ikke kan vise til å ha fått
konsesjon for behandlingen i tråd med kreftregisterforskriften § 3-5.
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2. Kreftregisteret skal snarest, og seinest innen 31. desember 2012 legge om sine rutiner
for utlevering av personidentifiserbare helseopplysninger i tråd med
kreftregisterforskriftens bestemmelser.

Datatilsynet begrunnet de overnevnte pålegg ved tolkning av kreftregisterforskriften § 3-5
første ledd som regulerer at personidentifiserbare opplysninger i Kreftregisteret bare kan
behandles (sammenstilles, utleveres) etter tillatelse fra Datatilsynet og i samsvar med de
alminnelige regler om taushetsplikt. Eventuelle unntak fra denne hovedregelen må følge av
kreftregisterforskriften.
Kreftregisterforskriften stiller krav til at tillatelse fra Datatilsynet skal foreligge før
utleveringen kan finne sted, med mindre annet er utrykkelig fastsatt i forskriftens
bestemmelser.
Det er i denne saken ikke vist til noen bestemmelser i kreftregisterforskriften som kan
begrunne et unntak fra hovedregelen om tillatelse fra Datatilsynet.

Vurdering av tilsvar
Datatilsynet har i e-post av 31.oktober 2012 mottatt virksomhetens merknader til varselet, og
har følgende kommentarer til det som fremkommer der:

1. Hvorvidt tilbakeførin av o 1 snin er til kvalitetssikrin sformål skal anses som en
utleverin som er omfattet av Kreftre isterforskriften ' 3-5

Utlevering av direkte identifiserbare personopplysninger følger bestemmelsene i
kreftregisterforskriften § 3-5. Spørsmålet er da om tilbakeføring av innrapporterte data til
kvalitetssikringsspørsmål, på forespørsel, kvalifiseres som utlevering i forskriftens forstand.
Kreftregisteret har vurdert at denne behandlingen av identifiserbare personopplysninger ikke
rammes av hovedregelen i forskriften "ettersom det dreier seg om tilbake.fbring av egne
data...hvor.fOrmalet er begrenset til egen kvalitetssikring av datal Med egen kvalitetssikring
(direkte kvalitetskontroll) menes det, i følge Kreftregisteret, "kvalitetssikring av egne
inelderutiner ogjournallbring".

Det er klart for Datatilsynet at den beskrevne behandlingen av personopplysninger utgjør en
- utleverinf, alt den tid opplysningene forlater avsenderens systemer og oversendes
elektronisk til en mottaker. Datatilsynet vurderer også, i lys av eksisterende best praksis og
standarder på området, at kvalitetssikring av melderutiner og vedlikehold av IT systemer kan
og bør utføres uten bruk av ekte data og at bruk av fiktive profiler, test-data er til å anbefale
framfor bruk av reelle personidentifiserbare helseopplysninger. Der ekte data, mot
formodning, benyttes til testformål, er det også ikke uten videre behov for at alle
innrapporterte data omfattes av tilbakerapporteringen, men et representativt utvalg av disse.

Datatilsynet vurderer også at selv om de individuelle meldingenes informasjonsverdi, innhold.
er kjent innenfor virksomheten, gir en oversiktlig sammenstilling av alle de relevante
opplysninger og deres systematisering i regi av Kreftregisteret en betydelig merverdi for de
innrapporterende virksomheter. Vi vurderer at tilbakelevering av innrapporterte data gir økt
mulighet for oversikt, sammenkobling og sammenstilling, og at den merverdien gjør at
behandlingen bør anses som en utlevering av opplysninger som er underlagt de restriktive
vilkårene i kreftregisterforskriften § 3-5.



2. Vilkår for utleverin av o 1 snin er o Datatils nets man elfulle runnla for
beslutningen 


Kreftregisteret viser til avklaringer som fremkommer i Helse- og omsorgsdepartementets
(1-10D)brev av 28.11.2011 -Avklaring av forhold til de alminnelige regler om taushetsplila

. forbindelse med gjennomforing av et prosjekt-.

Datatilsynet tok høyde for brevet fra HOD i utarbeidelse av varsel om pålegg.
Datatilsynet tok til etterretning HODs fortolkning av taushetspliktreglene i helsepersonelloven
§ 23 1, og vi er for så vidt enig i vurderingen av at den interne plasseringen av ansvaret for å
gjennomføre ulike operative oppgaver bør være et internt anliggende. Det er med andre ord
ikke et krav om at opplysningene oversendes til samme person som fra før var kjent med
opplysningene, men det er tilstrekkelig at opplysningene tilbakeføres til samme
innrapporterende virksomhet.

Datatilsynet legger også til grunn HODs vurdering av at -Helsepersonellovens regler om
taushetsplikt vil imidlertid ikke være til hinderlbr en slik tilbakemelding, fbrutsatt at
tilbakemeldingen bare omfåtter opplyvninger eller infårmasjon som allerede er kfent.får
melder-

Datatilsynet har imidlertid ikke sett grunn til å henvise til dette brevet i varsel om vedtak,
siden vedtaket utelukkende er fattet innenfor rammene for Datatilsynets kompetanse etter
personopplysningsloven, og omfatter den behandlingsansvarliges (mottakerens)
konsesjonsplikt, ikke avsenderens taushetsplikt.

Kreftregisterforskriften stiller to krav for at utleveringen av identifiserbare helseopplysninger
skal kunne skje:

at utleveringen har tillatelse fra Datatilsynet
at utleveringen er i samsvar med de alminnelige regler om taushetsplikt

Helse- og omsorgsdepartementets brev omhandler det andre vilkåret. I lys av HODs
fortolkning av hjemmelsgrunnlaget, konkluderer Datatilsynet at dette vilkåret er oppfylt.

Datatilsynet mener imidlertid at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å fravike kravet
om konsesjon etter § 3-5. Datatilsynet presiserer i sin varsel om vedtak at:
- Selv om (Kreftregisterforskrifien 4-1) apnerlbr at opplysninger skal gis. unntar den ikke

. fra kravet om at mottakeren skal ha et selvstendig behandlingsgrunnlag.får å la imot disse
opplysningene. Dette kravet er tiltenkt ivaretatt av tillatelsen.fra Datatilsynet og begge
kravene må opp&lles samtidig.fbr at behandlingen skal kunne linne sted.-

Der formålet med utleveringen er medisinsk, helsefaglig forskning, skal dette kravet tolkes i
lys av bestemmelsene i helseforskningsforskriften, og godkjennelse fra REK skal anses for å
være tilstrekkelig for å oppfylle det formelle godkjenningskravet, jf kreftregisterforskriften §
3-5 annet ledd.

Kreftre isterforskriftens vilkår for å tillate en utleverin til kvalitetssikrin ,sformål

Kreftregisteret viser i sitt tilsvar til Datatilsynets varsel om vedtak at utlevering til -intern
kvalitetssikring- bør oppfylle følgende kriterier:
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at beslutningen er fattet av leder som innehar nødvendig stillingsfullmakt i det aktuelle
helseforetak, og at beslutningen omfatter:

behovet for kvalitetssikring av meldetjenesten, som vurderes som et formål
som ligger inn under kreftregisterforskriftens formål

hvem i helseforetaket som skal ha tilgang

at registeret som dermed opprettes ved helseforetaket, er tilrådd av
personvernombudet som et internt kvalitetsregister

Datatilsynet har allerede kommentert kvalitetssikringen av meldetjenesten som utlevering som
er omfattet av hovedregelen i kreftregisterforskriften § 3-5. Datatilsynet viser til redegjørelse i
punkt 1.
Når det gjelder det andre vilkåret for å tillate utleveringen, mener vi at den bygger på en
feilaktig tolkning av helsepersonelloven § 26. Interne kvalitetsregistre bare kan opprettes, uten
samtykke fra den registrerte, ved utlevering av relevante opplysninger internt i virksomheten.
§ 26 gir ikke hjemmel for utlevering av opplysninger fra ekstern virksomhet til mottakerens
ledelse, selv om formålet med utleveringen skulle være opprettelse av et lokalt
kvalitetssikringsregister.

Datatilsynet viser til Helsedirektoratets brev av 18.12.2012 (vedlagt) vedrørende tolkning av
helsepersonelloven § 26 der Helsedirektoratet presiserer:
'Welsepersonelloven § 26 gir hjemmel fbr behandling av taushetsbelagte opplysninger
innenfor en virksomhet nar formålet er internkontroll eller kvalitetssikring av tjenesten.
Formalet med bestemmelsen er å tilrettelegge.for nodvendige pasientsystemer slik at
tjenesten kan planlegges og glennomfores på en rasjonell og kvalitativt forsvarlig
male. Innen.for et slikt.formål og dersom de ovrige vilkår i § 26 er oppffit, kan den som
yter helsehjelp gi opplysninger til virksomhetens ledelse uten hinder av taushetsplikten.
Unntaket.fra helsepersonellets taushetsplikt .forutsetter at vilkårene i bestemmelsen er
oppfilt.

Datatilsynet viser også til HODs uttalelser i høringsnotat av 14.11.20121, der det er klart gitt
utrykk for at helsepersonelloven § 26 ikke gir hjemmel for opplysningsutlevering på tvers av
virksomheter til kvalitetssikringsformål.

Det foreligger heller ikke tolkningsmomenter som tilsier at kreftregisterforskriften § 3-5
skulle tolkes innskrenkende ut fra mottakerens formål med bruk av opplysningene.

' Horing - regulering av epikrise utsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og
kvalitetssikringsoyemed (HODs referanse 12/3404)
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Vedtak om pålegg

Med hjemmel i helseregisterloven § 32 og på bakgrunn av kommentarene over, opprettholder
Datatilsynet sitt varsel om vedtak gir følgende pålegg:

Kreftregisteret skal med umiddelbar virkning stanse alt utlevering av
identifiserbare personopplysninger til innrapporterende virksomheter som ikke
kan vise til å ha fått konsesjon for behandlingen i tråd med
kreftregisterforskriften § 3-5.

Kreftregisteret skal snarest legge om sine rutiner for utlevering av
personidentifiserbare helseopplysninger i tråd med kreftregisterforskriftens
bestemmelser.

Datatilsynet gir frist for gjennomføring av påleggene til 1. mars 2013. Kreftregisteret må
innen nevnte dato bekrefte skriftlig overfor Datatilsynet at pålegget er gjennomført.

Med mindre annet er særskilt angitt kreves det ikke ytterligere dokumentasjon på at pålegget
er gjennomført. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Datatilsynet vil kunne foreta en
etterkontroll av dette.

Klageadgang

Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage
må fremsettes overfor Datatilsynet innen tre uker etter at vedtaket ble mottatt. Datatilsynet
gjør i den forbindelse oppmerksom på at Kreftregisteret har rett til innsyn i sakens
dokumenter, jf forvaltningsloven § 18.

Personvernnemnda er klageorgan, og skal behandle klagen dersom Datatilsynet ikke finner
grunn til å gjøre om sitt eget vedtak.

n ilse

ertsen
tik frr

avdelingsdirektør
Dana Irina Jaedicke
rådgiver

Vedlegg: Helsedirektoratets brev av 18.12.2012. Datatilsynets referanse 12/00120-2
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Datatils\ net Helsedirektoratet

2 lAN2013
Datatilsynet

Postboks 8177 Dep
0034 OSLO

:Deres ref_....,
iVår ref 12/5062-3
ISaksbehandler Elisabeth Sagedal

1Dato 18 12 2012

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av
helsepersonelloven § 26

Det vises til brev av 16. april 2012 der Datatilsynet anmoder om Helsedirektoratets
fortolkning av helsepersonelloven § 26. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Henvendelsen reiser en rekke spørsmål knyttet til helsepersonelloven § 26.

Det reises for det første en del spørsmål som er knyttet til forståelsen av begrepet
virksomhetens ledelse, herunder rammene for bestemmelsen. Det gis en samlet
fremstilling av disse problemstillingene.

Datatilsynets spørsmål vedr. helsepersonelloven §§ 21 og 21a innebærer alle en
vurdering av om vilkårene i helsepersonelloven § 26 er oppfylt. I forhold til disse
problemstillinger gis det derfor kun en samlet vurdering.

Direktoratets vurdering:

Rammen for bestemmelsen be re et «virksomhetens ledelse»
Helsepersonelloven § 26 åpner for at den som yter helsehjelp kan gi opplysninger til
virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for internkontroll eller kvalitetssikring av
tjenesten. Formålet med bestemmelsen er å tilrettlegge for nødvendige
pasientsystemer slik at tjenesten kan planlegges og gjennomføres på en rasjonell og
kvalitativt forsvarlig måte, jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-1999) om lov om helsepersonell s.
230. Innenfor et slikt formål og dersom de øvrige vilkårene i § 26 er oppfylt, kan den
som yter helsehjelp gi opplysninger til virksomhetens ledelse uten hinder av
taushetsplikten.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med de krav til internkontroll som følger av
helsetilsynsloven § 3, helsepersonelloven § 16, helseregisterloven § 17 og forskrift om
internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Formålet med disse bestemmelsene er å
sikre forsvarlige helsetjenester og at helselovgivningen oppfylles gjennom krav til
systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenesten, jf.
internkontrollforskriften § 1. Ordlyden i helsepersonelloven § 26 sier at opplysninger
kan gis til "virksomhetens ledelse". Denne formuleringen må ses i sammenheng med
at det er ledelsen som har ansvaret for at internkontrollen fungerer, herunder at den

Helsedirektoratet Divisjon spesialisthelsetjenester
Avdeling bioteknolog og helserett
Ehsabeth Sagedal. tlf 24163190

PostOoks 7000 St. Olavs pLass • Besoksaaresse Universitetsgata 2. Oslo • Tlf. . 810 20 050
Faks- 24 16 30 01 • Oro rr 983 544 622 • postmottakheisedir no • www helsedirektoratet no



helsehjelp som tilbys i virksomheten er forsvarlig og så god som mulig. Dette er
bakgrunnen for at uttrykket "virksomhetens ledelse" er benyttet.

Utrykket "virksomhetens ledelse" henviser videre til at bestemmelsen omhandler bruk
av personidentifiserbare opplysninger internt i en virksomhet. Dette innebærer at
bestemmelse kun gir hjemmel for å gi opplysninger i henhold til formålet, internt i en
virksomhet. Det er lagt til grunn at det med virksomhetens ledelse innen den offentlige
spesialisthelsetjeneste menes helseforetaket. Tilsvarende vil bestemmelsen gjelde
innenfor den enkelte kommunehelsetjenesten.

Hjemmelen i § 26 forutsetter at formålet med bruken er ledelsesforankret som en del
av virksomhetens kvalitetssikring og internkontroll. Direktoratet mener at det er klart at
virksomhetens ledelse vil ha det formelle ansvar, men at kompetanse til å beslutte
etablering av kvalitetsregistre kan delegeres nedover i virksomheten til annet
personell.

Vedr. taushets likt
Helsepersonelloven § 26 gir hjemmel for behandling av taushetsbelagte opplysninger
innenfor en virksomhet når formålet er internkontroll eller kvalitetssikring av tjenesten.
Formålet med bestemmelsen er å tilrettelegge for nødvendige pasientsystemer slik at
tjenesten kan planlegges og gjennomføres på en rasjonell og kvalitativt forsvarlig
måte. Innenfor et slikt formål og dersom de øvrige vilkår i § 26 er oppfylt, kan den som
yter helsehjelp gi opplysninger til virksomhetens ledelse uten hinder av taushetsplikten.
Unntaket fra helsepersonellets taushetsplikt forutsetter at vilkårene i bestemmelsen er
oppfylt.

Vedr. helse ersonelloven 21a

Helsepersonelloven § 21a fastslår at det er forbudt å lese, søke etter eller på annen
måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i helsepersonelloven §
21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller
har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

Formålet med bestemmelsen er å gi et klart forbud mot å tilegne seg
pasientopplysninger uten tjenestelig behov og å kunne sanksjonere slik tilegnelse.
Bestemmelsen skal styrke vernet om taushetsbelagte opplysninger. Det vil si
opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold
som helsepersonell får vite om i egenskap av å være helsepersonell, jf.
helsepersonelloven § 21.

Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i de tilfeller det foreligger særskilt hjemmel i
lov eller forskrift for å kunne tilegne seg opplysningene. Et eksempel på slik hjemmel er
helsepersonelloven § 26 første ledd som åpner for at opplysninger kan brukes for
internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten. Hjemmelen i § 26 forutsetter at formålet
med bruken er ledelsesforankret som en del av virksomhetens kvalitetssikring og
internkontroll.

Dersom det innhentes helseopplysninger til bruk for internkontroll og kvalitetssikring
uten at vilkårene i helsepersonelloven § 26 er oppfylt vil dette kunne være i strid med
bestemmelsen i helsepersonelloven § 21a.
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Vedr. be rensnin i ad an en til å bruke direkte identifiserende kennete n

Helsepersonelloven § 26 første ledd første punktum begrenser bruken av
taushetsbelagt informasjon. Det kreves at opplysningene så lang det er mulig skal gis
uten individualiserende kjennetegn. Av forarbeidene fremgår at det normalt ikke vil
være nødvendig å gi opplysninger om pasientens identitet, og bestemmelsen gir i slike
tilefeller ikke hjemmel til videreformidling av taushetsbelagt informasjon. I noen tilfeller
vil det allikevel kunne være aktuelt å utlevere opplysninger med individualiserende
kjennetegn. Utleveringsadgangen er imidlertid begrenset ut fra formålet.

Direktoratet mener at det følger av ovennevnte forarbeider at vurderingstemaet må
være hvorvidt det aktuelle formål kan nås uten at det innhentes personidentifiserbare
opplysninger. I dette ligger at graden av personidentifikasjon for helseopplysninger
ikke skal være større enn nødvendig for å nå formålene. Det må vurderes konkret i
hvert enkelt tilfelle hvilke opplysninger som er nødvendig for å oppnå det aktuelle
formål. Direktoratet er enig med Datatilsynet i at helseregisterloven § 11 annet ledd og
helsepersoneiloven § 26 første ledd må ses i sammenheng ved vurderingen av om, og
i hvilken grad, det kan anvendes personidentifiserbare opplysninger i et
kvalitetsregister. Dette innebærer etter vår oppfatning at det må begrunnes hvorfor
lokale kvalitetsregistre etableres med personidentifiserbare opplysninger, og at
begrunnelsen må knyttes opp mot formålet med kvalitetssikring av helsetjenesten
innenfor rammene til helsepersonelloven § 26.

Etter direktoratets oppfatning har en underrettsdom som kun uttaler seg i forhold til en
konkret problemstilling i en konkret sak begrenset relevans når det gjelder forståelsen
av bestemmelsen. Hvorvidt det kan utleveres opplysninger med individualiserende
kjennetegn må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, i henhold til ovennevnte.

Vedr. samt kke eller annet behandlin s runnla for etablerin av kvalitetsre istre

Helsepersonelloven § 26 oppstiller ikke en regel om at det må innhentes samtykke fra
pasienten før man utleverer individualiserende opplysninger. Det følger heller ikke av
bestemmelsens ordlyd at pasienten skal ha rett til å motsette seg utlevering av
opplysninger med individualiserende kjennetegn. Forarbeidene, jf ovenfor, forutsetter
imidlertid at pasienten har anledning til å motsette seg utleveringen. Dette forutsetter
en viss grad av aktivitet fra pasienters side, og det er ikke påkrevd å spørre pasientene
med mindre det er grunn til å tro at pasientene ville ha innvendinger hvis de ble spurt.

Under Stortingsbehandlingen påpekte komiteen: "Komiteen antar at et krav til
samtykke fra pasienten hver gang slik informasjon skal utleveres, vil være unødig
ressurs- og tidkrevende. Samtidig ser komiteen behov for at pasienten kan nekte at
informasjon blir gitt." jf Innst 0. nr 58 (1998-99).

Komiteens uttalelse knytter seg etter direktoratets oppfatning kun til utlevering av
personidentifiserbare opplysninger. Direktoratet mener derfor at det kun vil være i de
situasjoner der utleveringen skjer med "individualiserende kjennetegn"at det skal
vurderes om pasienten skal informeres.
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Etter vår oppfatning kan ikke de ovennevnte uttalelser i forarbeidene forstås slik at det
foreligger en generell informasjonsplikt i forkant av at personidentifiserende
opplysninger utlevers, i henhold til bestemmelsen. Det er altså ikke slik at pasientene
skal informeres hver gang det utleveres opplysninger med individualiserende
kjennetegn, for således å kunne ta stilling til om vedkommende ønsker å nekte
utlevering. Etter direktoratets vurdering er det kun i de situasjoner der helsepersonellet
mener det er grunn til å tro at pasienten ville motsette seg utlevering at pasienten skal
informeres om den planlagte utlevering. Direktoratet mener videre at helsepersonellet i
disse situasjoner kun har plikt til å informere pasienten om den planlagte utlevering, og
at det ikke kan innfortolkes et krav om å innhente et samtykke i henhold til
helseregisterloven § 2 nr. 11. Direktoratet mener at det kun kan legges til grunn en rett
for pasienten til å motsette seg at individualiserende opplysninger utleveres. Pasienten
må altså gi beskjed dersom vedkommende ikke ønsker at opplysninger utleveres.

I vurderingen av hvorvidt helsepersonellet skal informere pasienten eller ikke vil det
være avgjørende om man har grunn til å tro at pasienten ville ha innvendinger hvis
han/hun ble spurt. Her må man foreta en konkret vurdering, basert på blant annet
helsepersonellets kjennskap til pasienten og til opplysningenes karakter.

Som nevnt gjelder helsepersonelloven § 26 utlevering av taushetsbelagte opplysninger
fra "den som yter helsehjelp" til virksomhetens ledelse. I så fall forutsettes det at
helsepersonellet på grunnlag av kjennskap til pasienten og til opplysningenes karakter,
foretar en selvstendig vurdering av om pasienten bør gis mulighet til å motsette seg
utleveringen eller om man kan unnlate å utlevere opplysningene. Direktoratet mener at
dette kravet innebærer at det ikke kan utleveres opplysninger fra interne
kvalitetsregistre til virksomhetens ledelse.

Vedr. be rensnin er i kom etansen til å etablere lokale kvalitetsre istre

Utover det som følger av formålet med helsepersonelloven § 26 oppstilles ingen
begrensning med hensyn til størrelse, innhold eller lagringstid på et kvalitetsregister
som kan etableres med hjemmel i bestemmelsen. Helseopplysninger kan gis til
virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for
internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten. I dette ligger også begrensninger i
forhold til størrelse, innhold eller lagringstid.

Vedr. informas.ons likt for helse ersonell etter asientretti hetsloven

Det fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 tredje ledd at dersom
helsepersonell utleverer opplysninger som er undergitt lovbestemt opplysningsplikt så
skal den opplysningene gjelder, så langt forholdene tilsier det, gis informasjon om at
opplysninger er gitt og om hvilke opplysninger det dreier seg om.

Helsepersonelloven § 26 første ledd oppstiller ikke en plikt for helsepersonell til å
videreformidle opplysninger til virksomhetens ledelse, kun en rett. Helsepersonell har
imidlertid plikt til å utlevere opplysninger til virksomhetens pasientadministrative
system, jf. § 26 annet ledd. Direktoratet mener imidlertid at det verken foreligger en
informasjonsplikt i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 tredje ledd når
opplysninger gis etter § 26 første ledd eller når opplysninger gis etter § 26 annet ledd.
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Helsepersonelloven § 26 er hjemmel for å gi opplysninger til konkret angitte formål
internt i virksomheten. Formålet med bestemmelsen er å tilrettelegge for nødvendige
pasientsystemer slik at tjenesten kan planlegges og gjennomføres på en rasjonell og
kvalitativt forsvarlig måte. Bestemmelsen skal videre tilrettelegge for virksomheter i
helse- og omsorgstjenesten som har behov for et betydelig administrativt apparat med
behov for systematisering av pasientdata og oversikter i forbindelse med ventelister,
økonomiske oppgjørsordninger, refusjonsordninger og egenandeler m.m.

Når opplysninger gis innenfor den enkelte virksomhet til ovennevnte formål vil ikke det
etter direktoratets oppfatning anses som utlevering av opplysninger som vil omfattes
av informasjonsplikten i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 tredje ledd.
Bestemmelsen i § 26 åpner for at opplysninger som er innhentet i forbindelse med
ytelse av helsehjelp kan benyttes i virksomheten til kvalitetssikring og helsehjelp og for
bruk i det pasientadministrative systemet. Slik bruk av opplysningene må anses for å
være en del av det å motta helsehjelp, slik at den aktuelle bruken må kunne sies å
ligge innenfor det man må forvente i forbindelse med at man mottar helsehjelp.

Hensynet til pasienters personvern vil imidlertid fortsatt gjøre seg gjeldende, og
adgangen til å bruke taushetsbelagte opplysninger er begrenset. Som vist over er det
lagt til grunn at pasienten har rett til å motsette seg at opplysninger gis i henhold til
helsepersonelloven § 26 første ledd, men det er kun i de situasjoner helsepersonellet
mener det er grunn til å tro at pasienten vil motsette seg at opplysninger gis til
virksomhetens ledelse at de skal informere.
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