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Høring - Forslag til lov om endring i behandlingsbiobankloven - varig 

lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen m.m. 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 8. juni 2017. 

 

Overlegeforeningen (Of) behandlet saken på styremøte 21. juni 2017. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

 

Of støtter forslaget om utvidelse av nyfødtscreeningen med to sykdommer, nærmere bestemt 

alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celledefekter, og 3-OH 3-

metylglutaryl CoA lyasedefekt (HMG). Dette er tilstander hvor tidlig diagnose og behandling 

har vist seg å ha god effekt, og Of mener det er ønskelig at disse tas med sammen med de 23 

andre alvorlige arvelige sykdommene som fra før er forskriftsfestet. Of støtter generelt 

utvidelser innen nyfødtscreeningen så lenge man analyserer sykdomstilstander hvor man har 

grunn til å mene at tidlig diagnose og behandling er av betydning for barnets prognose. 

Samtidig mener Of det er viktig med kontinuerlig kartlegging og vurdering av helsehjelpen 

som gis for sykdommene som omfattes av screeningen, slik at enkeltstående analyser også kan 

trekkes ut av screeningen dersom analysene og helsehjelpen ikke synes å ha positiv 

helhetseffekt for barnet. 

 

Of støtter også forslaget om at blodprøvene fra nyfødtscreeningen kan oppbevares utover 

dagens grense på 6 år, under forutsetning av at dette skjer etter samtykke fra barnets foreldre. 

Videre må det gis tilstrekkelig og tilgjengelig informasjon om hva et slikt samtykke vil 

innebære og omfatte i praksis, og det må være enkelt for foreldrene (og fra fylte 16 år barnet 

selv) å få den aktuelle prøven destruert dersom det er ønskelig. I den forbindelse mener Of det 

er avgjørende med rutiner og systemer som til enhver tid sikrer at all nødvendig informasjon 

blir mottatt og forstått av den/de som "eier" materialet og opplysningene. Det må i den 

forbindelse også sørges for at personer i registeret som befinner seg utenfor landets grenser får 

oppdatert og nødvendig informasjon.  

 

Når det gjelder spørsmålet om oppbevaring utover dagens grense på 6 år, viser Of for øvrig til 

at blodprøvene vil kunne gi svært sensitiv informasjon om den enkeltes helseforhold. Of mener 

det derfor er helt avgjørende med en grundig vurdering av om forslaget er i samsvar med 

kravet til personvern etter Grunnlovens § 102 og EMK artikkel 8 og SP artikkel 8. 

Departementet har i høringsnotatet lagt til grunn at forslaget ikke er i strid med disse 

bestemmelsene. Of har ingen særskilte kommentarer til departementets vurdering, utover å 

bemerke at begrunnelsen som gis i høringsnotatet er noe kortfattet.   

 



I sitt forslag åpner departementet også for at de nye reglene om varig oppbevaring av 

blodprøver fra nyfødtscreeningen skal gjelde blodprøver tatt før de nye reglene trer i kraft. 

Departementet mener dette ikke vil være i strid med forbudet i Grunnloven § 97 mot å gi lover 

tilbakevirkende kraft.   

 

Of kan støtte at også tidligere innsamlede blodprøver oppbevares utover dagens grense på 6 år, 

men mener i utgangspunktet at dette må skje på grunnlag av særskilt innhentet samtykke fra de 

som eier blodprøvene, da det opprinnelige samtykket kun gjaldt oppbevaring i 6 år. Under 

enhver omstendighet må det sørges for at de som eier blodprøvene gis tilstrekkelig og 

oppdatert informasjon om at prøvene vil bli oppbevart utover den opprinnelige 6-årsfristen, 

slik at samtykket om ønskelig kan trekkes tilbake. I den forbindelse mener Of at 

departementets forslag om varsel per sms med link til informasjon på helsenorge.no ikke er 

tilstrekkelig.  

 

Når det gjelder forslagets administrative og økonomiske konsekvenser er det fra 

departementets side lagt opp til at kostnadene som følger med de foreslåtte endringene skal 

dekkes innenfor RHFenes gjeldende rammer. Of er bekymret for at den stadige innføringen av 

nye metoder som skal dekkes uten tilføring av friske midler, men innenfor nåværende rammer, 

vil føre til at andre undersøkelser og behandlinger må nedprioriteres. Of mener departementet 

er nødt til å erkjenne dette gjennom tilføring av friske midler.  

 

Avslutningsvis vil Of benytte anledningen til å kommentere generelt på bruk av helseregistre. 

Of er skeptisk til overdreven registrering av helseopplysninger, og mener i alle tilfeller det er 

helt avgjørende at slike helseopplysninger kun benyttes til sitt oppgitte og klart definerte 

formål. Selv om helseregistre i utgangspunktet er svært verdifulle om de benyttes riktig og 

informasjonen lagres trygt, skal vi samtidig være oppmerksomme på hvor sårbare vi gjør oss 

ved å benytte slike registre. E-helsedirektoratet sier i Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-

2022 under 2.3 Bedre bruk av helsedata, at de har som overordnet mål at 

informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt. Of mener vi som innbyggere må kunne 

være helt sikre på at sensitive personopplysninger om oss faktisk blir beskyttet og oppbevart på 

en fullt ut tilfredsstillende måte. Informasjonssikkerhet og personvern kan derfor ikke bare 

være et generelt og overordnet mål.  
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