
Vedlegg til internt høringsbrev  
 

Nedenfor følger enkelte punkter hvor departementet har bedt om innspill og som vi tenker kan være 

av særlig relevans. Mer om dette kan særlig finnes i høringsnotatets kapittel 7, 8 og 31. 

1. I dagens personopplysningslov finnes en hjemmel i § 8 bokstav b, d og e for 

behandling av personopplysninger når behandlingen er nødvendig for henholdsvis at 

"den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse", "uføre en 

oppgave av allmenn interesse" og "å utøve offentlig myndighet". Reglene er i all 

hovedsak videreført i forordningen, men det kreves i tillegg et supplerende rettslig 

grunnlag. Det kan eksempel være i lov eller forskrift. Departementet ber her om 

tilbakemelding på tilfeller der bokstav b, d og e i dag utgjør behandlingsgrunnlag, 

men hvor høringsinstansene mener at det ikke vil foreligge grunnlag i forordningen 

som følge av kravet om supplerende rettslig grunnlag. Departementet ber særlig om 

innspill på hvorvidt det vil være behov for en lovregulering som kan utgjøre 

behandlingsgrunnlag for private forskningsinstitusjoner. I den forbindelse kan det 

nevnes at det er foreslått en slik bestemmelse i Sverige med følgende ordlyd: 

"Personuppgifter får med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen behandlas 
för forskningsändamål om behandlingen är nödvändig och proportionerlig för att 
utföra forskning av allmänt intresse. 
Forskning av allmänt intresse får utföras av statliga myndigheter, 
kommuner och landsting, andra juridiska personer och enskilda näringsidkare." 

Legeforeningen er her særlig opptatt av innspill på om det finnes tilfeller vil være 

tilfelle der det behandles personopplysninger med grunnlag i personopplysningsloven 

§ 8 bokstav b, d og e i dag, uten at det foreligger hjemmel i annen lovgivning. Dette 

kan eksempelvis være i private  forskningsinstitusjoner. 

2. I dagens personopplysningslov § 9 første ledd bokstav g finnes en hjemmel for 

behandling som er "nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk 

diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester; 

altså uten ytterligere grunnlag i helselovgivningen". Denne bestemmelsen er ikke 

videreført i ny lov.  Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det 

forekommer at sensitive personopplysninger (slik som helseopplysninger) i dag 

behandles utelukkende med grunnlag i dagens personopplysningslov § 9 første ledd 

bokstav g.   

 

Legeforeningen er her særlig opptatt av innspill på om det forekommer at 

helseopplysninger i dag behandles uten grunnlag i annen lovgivning, men at man 

utelukkende baserer seg på personopplysningsloven § 9 første ledd bokstav g.  

 



3. Forordningens artikkel 9 nr. 2 bokstav i gir grunnlag for behandling av sensitive 

personopplysninger for allmenne folkehensyn, og lar det være opp til nasjonalstatene 

"fastsette egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes rettigheter og friheter, 

særlig taushetsplikt".  

Bestemmelsen har ingen parallell i dagens lov, og departementet legger til grunn at 

slik behandling har grunnlag i enten samtykke eller lovhjemmel. Departementet ber 

om høringsinstansenes syn på om det er behov for generelle regler for behandling 

som er nødvendig av allmenne folkehensyn, og eventuelt om eksisterende 

særlovgivning i tilstrekkelig grad sikrer egnede og særlige tiltak for å verne den 

registrertes rettigheter og interesser.  

 

Legeforeningen er her opptatt av innspill på regler som i dag gir hjemmel for 

behandling som er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn eller om behandlingen 

her baseres på samtykke, samt om det er regler som i tilstrekkelig grad sikrer de 

registrertes interesser i dag. 

 

4. Departementet har foreslått en generell lovbestemmelse som åpner for behandling 

av sensitive opplysninger for arkiv- forsknings- og statistikkformål uten samtykke 

(tilsvarende bestemmelsen vi i dag finner i personopplysningsloven § 9 bokstav h). 

Det fastsettes i forordningen visse vilkår for behandlingen. Blant annet foreslår 

departementet at det kreves tilrådning fra personvernrådgiver, både etter de 

tilfellene som krever samtykke og de som ikke krever samtykke. Departementet 

nevner i den forbindelse Norsk senter for forskningsdata (NSD), og etterspør 

høringsinstansenes syn på hvordan en slik ordning kan videreføres. Forslaget er 

inntatt i lovutkastet § 6., og mer om dette kan leses om dette i høringsnotatets punkt 

8.3.6. 

 

Legeforeningen er særlig opptatt av en tilbakemelding på hvordan en ordning som 

NSD kan videreføres for de dette måtte være relevant. 

 

5. Artikkel 9 nr. 4 åpner for at medlemslandene opprettholder eller innfører ytterligere 

vilkår, herunder begrensninger, med hensyn til behandling av genetiske opplysninger, 

biometriske opplysninger eller helseopplysninger. Departementet foreslår bare å 

videreføre gjeldende regler i særlovgivning, for eksempel helseregisterloven, 

helseforskningsloven, pasientjournalloven, bioteknologiloven. Departementet ber 

ikke om noen særlige innspill her.  

Legeforeningen er likevel opptatt av eventuelle innspill til dette.  

 

6. Forordningens artikkel 89 åpner for at det i nasjonal rett kan fastsettes unntak fra 

visse av forordningens regler om de registrertes rettigheter ved behandling for 



arkivformål i allmennhetens interesse, vitenskapelige, eller historiske 

forskningsformål og statistiske formål. Departementet foreslår en regel som gjør 

unntak fra den registrertes rettigheter ved slik behandling så langt forordningen 

artikkel 89 åpner for det. Dette er inntatt i lovutkastet § 14. I høringsnotatets kapittel 

31 behandles særregler ved behandling for "arkivformål i allmennhetens interesse, 

vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål", herunder dette 

unntaket. Departementet ber om høringsinstansenes syn på behovet for slike 

unntaksbestemmelser og hvordan de bør utformes.  

 

Legeforeningen er her særlig opptatt av tilbakemelding på konkrete tilfeller hvor det 

kan være hensiktsmessig å gjøre unntak fra de registrertes rett til informasjon for 

eksempel ved forskning.  

 


