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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum og lögum um 
heilbrigðisþjónustu

Persónuvemd vísar til bréfs yðar, dags. 7. apríl 2005, þar sem óskað er umsagnar Persónuvemdar 
um frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, og lögum um heilbrigðisþjónustu, 
nr. 97/1990, með síðari breytingum. Þau ákvæði frumvarpsins, sem varða vinnslu 
persónuupplýsinga, eru b-liður 1. gr. og 10. gr. I fyrmefnda ákvæðinu er lagt til að á eftir 9. tölul. 
1. mgr. 3. gr. laga nr. 93/1994 komi nýr töluliður þar sem mælt verði fyrir um það hlutverk 
Lyfjastofnunar og Landlæknis að hafa eftirlit með starfsemi blóðbanka, sem og um heimild 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra tdl að setja reglugerð um starfsemi þeirra. I síðamefnda 
ákvæðinu er lagt til að við lög nr. 97/1990 bætist ný grein, 37. gr. c, þar sem mælt verði fýrir um 
að Landspítali-háskólasjúkrahús skuli starfrækja blóðbanka sem hafi með höndum 
blóðbankaþjónustu á landsvísu, sem og að framangreindur ráðherra veiti leyfi til starfrækslu 
blóðbanka. Eins og í fýrmefnda ákvæðinu er og mælt fýrir um eftirlit Landlæknis og 
Lyfjastofnunar með blóðbankastarfsemi og heimild ráðherra til setningar reglugerðar um 
starfsemina.

Ljóst er að í blóðbönkum er að finna persónuupplýsingar. Slíkar upplýsingar ber að vemda. I 24. 
gr. tilskipunar 2002/98/EB, sem liggur framangreindum ákvæðum til grundvallar, er og kveðið á 
um skyldu til þess. Segir þar að aðildarríkin skuli grípa til allra nauðsynlegra aðgerða til að tryggja 
að upplýsingar, þ. á m. erfðaefnisupplýsingar, sem þriðju aðilar (þ.e. aðilar utan blóðbanka) fái 
aðgang að, hafi verið gerðar nafnlausar þannig að ekki megi sjá hver blóðgjafinn er. I þessu skyni 
skuli þau sjá til þess að gerðar séu upplýsingaöryggisráðstafanir, auk sem þess sem veittar séu 
tryggingar fyrir því að ekki sé heimildarlaust bætt við blóðgjafaskýrslur, sem og skrár yfir þá sem 
ekki mega gefa blóð, eða þeim breytt, eytt eða miðlað án heimildar. Auk þess skuli þau, í sama 
skyni, tryggja að til staðar sé málsmeðferð til að laga ósamræmi í upplýsingum og sjá til þess að 
upplýsingar séu ekki birtar án heimildar. Loks skuli þau tryggja að þær sé unnt að rekja þær tdl
blóðgjafa.

mailto:postur@personuvemd.is


Þessar reglur um vemd persónuupplýsinga eru mjög mikilvægar enda ljóst að upplýsingar í 
blóðbönkum geta verið mjög viðkvæmar, s.s. upplýsingar um að einstaklingum sé óheimilt að 
gefa blóð. Þá er og ljóst að áreiðanleiki upplýsinga í blóðbönkum er gríðarlega mikilvægur — og 
að sama skapi aðgengi þeirra að upplýsingum, sem starfa sinna vegna þurfa þær — og getur skipt 
sköpum um lif eða dauða; þess vegna er kveðið sérstaklega á um það í 24. gr. tilskipunarinnar að 
komið skuli í veg fýrir óheimila breytingu og eyðingu upplýsinga og að tryggt skuli að ósamræmi í 
upplýsingum megi laga.

Með vísan til framangreinds leggur Persónuvemd til að við frumvarpið verði bætt ákvæðtim sem 
auki við lög nr. 97/1990 ákvæðum sem innleiði þær reglur sem kveðið er á um í 24. gr. 
umræddrar tilskipunar. Þessi ákvæði gætu verið í 37. gr. d og verið svohljóðandi:

„Upplýsingar í blóðbönkum, þ. á m. erfðaefnisupplýsingar, sem afhentar eru þriðju aðilum, skulu 
gerðar nafnlausar. Þá skulu aðrar nauðsynlegar ráðstafanir gerðar til að þær verði 
ópersónugreinanlegar.

Oryggi persónuupplýsinga í blóðbönkum skal vera tryggilegt og skal komið í veg fýrir óheimilar 
viðbætur við blóðgjafaskýrslur og skrár yfir þá sem ekki mega gefa blóð, óheimila breytingu þeirra og 
eyðingu, sem og óheimila miðlun. Þá skal komið í veg fyrir ólögmæta afhendingu upplýsinga og 
tryggt skal vera að hægt sé að rekja upplýsingar til blóðgjafa. Stjóm blóðbanka skal sjá til þess að 
samræmi sé í upplýsingaskráningu.“

Að lokum er beðist velvirðingar á þeirri töf sem orðið hefur á að veita umsögn þessa.
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