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Pefsónuvemd vísar til fyrri bréfaskipta af tilefni tölvubréfs heilbrigðisnefndar Alþingis frá 30. maí 
2011 þar sem óskað er umsagnar um frumvatp til laga um breytingu á lögum nr. 112/2008 um 
sjúlcratryggingar (þskj. 1388, 784. mál á 139. löggjafarþingi). Verði frumvarpið að lögum verður 
tekið upp nýtt fyrirkomulag við endiitgreiðslu á lyfjakostnaði sjúklinga. I samskiptum 
Persónuvemdar og velferðarráðuneytisins hefur komið fram að þetta fyrkkomulag getur falið í 
sér að búa verði til nýjan gagnagrunn þar sem skráðar verða upplýsingar um lyfjakostnað.
Með bréfi, dags. 1. júní 2011, veitti Persónuvemd umsögn um frumvarpið en tók fram að gerðar 
yrðu frekari athugasemdir Ínnan þess frests sem veittur til að gefa umsögn, þ.e. til dagsins í dag. I 
umsögn Persónuvemdar segii:

„Af því tilefni er vakin athygli á því að samkvæmt IX. kafla lyfjalaga xir. 93/1994, sbr. m.a. lög nr. 
80/2003 og 112/2008, skulu upplýsingar um lyfjakostnað skráðar í iyfjagagnagrunn 
LandlæknisembættisÍns. Þá er mælt fyrir um að Sjúkratryggingar Islands geti, með samþykld sjúklings, 
fengið upplýsingar úr lyfjagagnagrunninum vegna endurgreiðslu lyfjakostnaðar á grundvelii 
samþykkis sjúklings, sbr. a-lið 2. mgr. 27. gr. lyfjalaga.
Samkvæmt þessu liggur þegar fyrir afstaða löggjafans til þess hvernig haga skuli vinnslu 
persónuupplýsinga í því skyni að endurgreiða sjúklingum lyfjakostnað. Ef taka á upp annað 
fyrirkomulag telur Persónuvemd, í ljósi stjómskipunarreglna, að það þurfi að byggjast á breytingum á 
gildandi löggjöf."

Persónuvernd áréttar framangreint Þá skal tekið fram að í ljósi meðalhófssjónarmiða, sbr. m.a. 
c-lið 1. mgr. 6. gr. persónuvemdartilskipunarinnar nr, 95/46/EB og 3. tölul 1. mgr. 7. gr. laga nr. 
77/2000 um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga, ber að forðast að sömu upplýsingar
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séu skrásettar á fleiri en einum stað að þarflausu. Verði lögum um skrásetningu lyfjaupplýsinga 
breytt, t.d. á þann veg að upplýsingar um lyfjakostnað verði skrásettar í gagnagrunn h]á 
Sjúkratryggingum Islands, má því ætla að jafnframt ætti að fella úr gildi heimild 
Landlælmisembættisins til skráningar slflcra upplýsinga.
Að lolmrn slval áréttað að hætt er við að framkvæmd á grundvelli frumvarpsins kynní að óbreyttu 
að brjóta gegn lögmætisreglunni sem er ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins.

Virðingarfyllst 
£h. stjómar Persónuvemdar
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