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Tilvísun: 2020010254/GIÁ

Efhi: Umsögn um frumvarp til lyfjalaga

Persónuvemd vísar til beiðni velferðamefndar Alþingis frá 10. desember 2019 um umsögn um 
frumvarp til lyfjalaga (þskj. 523, 390. mál á 150. löggjafarþingi).

Með frumvarpinu er lögð til heildarendurskoðun á núgildancli lyfjalögum nr. 93/1994. í  athugasemdum 
þeim er fylgdu frumvarpinu segir að þeim hafl margoft verið breytt, að margar breytingamar eigi rætur 
sínar að rekja til tilskipana og reglugerða Evrópusambandsins og vegna breytinga á stjómsýslu 
lyfjamála, svo sem þegar Lyfjastofnun var komið á fót, sbr. lög nr. 108/2000. Lögin hafi þó ekki sætt 
heildarendurskoðun, en fram kemur í  athugasemdum er fylgdu frumvarpinu að fjöldi hagsmunaaðila 
hafi bent á nauðsyn þess.

Hinn 10. maí 2019 birti heilbrigðisráðuneytið endurskoðuð drög að frumvarpi í samráðsgátt 
stjómvalda. Persónuvemd skilaði inn umsögn um drögin, sbr. bréf dags. 3. júní 2019.1 athugasemdum 
við frumvarpið nú er greint frá því að stofnunin hafi sent inn umsögn um frumvarpið og gert 
athugasemdir við ýmiss ákvæði frumvarpsdraganna auk þess sem greint er frá þvi að umsögn 
Persónuvemdar hafi verið yfirfarin og að faliist hafi verið á flestar tillögur stofnunarinnar, án frekari 
útskýringar á því hvers vegna ekki var fallist á allar tillögur Persónuvemdar.

Með hliðsjón af framangreindu gerir Persónuvernd athugasemdir við eftirfarandi atriði, en 
athugasemdir Persónuverndar í kafla 1., 2.1. og 2.3. hér að neðan em ítrekaðar frá fyrri umsögn 
stofnunarinnar, dags. 3. júní 2019.

1.

Um 22. gr. fmmvarpsins

I 22. gr. frumvarpsins segir að einungis sé heimilt að framkvæma klíníska lyfjarannsókn á mönnum á 
grundvelli leyfis. Einnig segir að ráðherra skuli kveða nánar á um skilyrði fyrir veitingu leyfis í reglugerð
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og að þar skuli tilnefha þau stjómvöld sem veiti leyfi til rannsókna, hvert hlutverk þeirra sé við mat á 
þeim og við leyfisveitinguna. Við setningu reglugerðarinnar skuli taka mið af reglum Evrópska 
efnahagssvæðisins um klínískar lyfjarannsóknir, Helsinki-sáttmálanum, sem og lögum um 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga.

Vakin er athygli á því í þessu sambandi að jafnframt þarf að taka mið af lögum nr. 44/2014 um 
vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.

2 .

\Jm 74—80.gr.frumvarpsins 

Persónuvemd gerir eftirfarandi athugasemdir við 74,—80. gr. frumvarpsins:

1. í  3. mgr. 74. gr. segir að persónuauðkenni sjúklinga í gagnagrunninum skuli vera sérstaklega 
dulkóðuð og að embætti landlæknis beri ábyrgð á dulkóðun persónuauðkennanna. I 75.-79. 
gr. frumvarpsins er kveðið á um aðgang tiltekinna ríkisstofnana að gagnagrunninum.

Miðað við orðalag frumvarpsgreinanna virðist hins vegar sem umræddar stofhanir geti, a.m.k. 
eftir atvikum, þurft aðgang að ódulkóðuðum persónuupplýsingum til að sinna því efdrliti sem 
hér er um ræðir. Sé það æfiunin þarf að skerpa á orðalagi greinanna hvað þetta varðar. Eftir 
stendur við hvaða aðstæður afkóðtm upplýsinga á sér stað, sem og sú spuming hvort í raun sé 
unnið með dulkóðaðar upplýsingar í lyfjagagnagrunni eða ekki.

2. Samkvæmt 5. mgr. 74. gr. frumvarpsins er ráðherra veitt heimild til að setja reglugerð um 
hvaða upplýsingar skufi heimilt að skrá í lyfjagagnagrunninn og hvemig meðferð upplýsinganna 
skuli háttað.

Að mati Persónvemdar þarf að skilgreina í lögum hvaða tegundir upplýsinga skuli skráðar í 
lyfjagagnagmnn enda um að ræða viðkvæmar heilsufarsupplýsingar allra þeirra sem þurfa á 
lyfseðilsskyldum lyfjum að halda hérlendis.

Þá telur Persónuvemd ekki nægilegt að til staðar sé heimild til setningar reglugerðar heldur þarf 
að vera tíl staðar skylda ráðherra hér að lútandi.

Er því lagt til að gerð sé breyting á 5. mgr. 74. gr. frumvarpsins á þann veg að sldlgreint sé 
hvaða tegundir persónuupplýsinga skuli skráðar í lyfjagagnagrunn ásamt því að kveða á um 
skyldu ráðherra til setningar reglugerðar þar um.

3. í  78. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir aðgangi Matvælastofnunar að lyfjagagnagrunni í þeim 
tilgangi að hafa eftirlit með lyfjaávísunum dýralækna og fylgjast með og stuðla að skynsamlegri 
notkun lyfja handa dýrum.

Persónuvemd bendir hér á að afar óheppilegt er að upplýsingar um dýralyf séu skráðar í 
gagnagrunn þar sem upplýsingar lúta að öðm leyti að fólki, enda ljóst að kröfur um meðal 
annars öryggi persónuupplýsinga eiga ekki við þegar upplýsingar lúta að dýrum. Em því 
ítrekaðar fýrri athugasemdir stofnunarinnar um að 78. gr. frumvarpsins falli brott, enda ekki í 
samræmi við grundvaUarreglur persónuvemdarlaga, m.a. um meðalhóf, áreiðanleika og ötyggi
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upplýsinga. í  því felst meðal annars að veita ekki öðrum aðgang að lyfjagagnagrunni en þeim 
sem nauðsynlega þurfa á þeim aðgangi að halda.

3.

Um 82. gr.frumvarpsins

I 82. gr. frumvarpsins er meðal annars fjallað um miðlægan gagnagrunn lyfjakorta.

Ekki verður ráðið af athugasemdum þeim er fylgdu frumvarpinu að framkvæmt hafi verið mat á 
áhrifum á persónuvemd vegna þess miðlæga gagnagrunns lyfjakorta sem hér um ræðir.

Persónuvemd bendir á að ef líklegt er að tiltekin tegund vinnslu persónuupplýsinga geti haft í för með 
sér mikla áhættu fyrir réttindi og frelsi einstaklinga, einkum þar sem beitt er nýrri tækni og með hliðsjón 
af eðli, umfangi, samhengi og tilgangi vinnslunnar, skuli ábyrgðaraðili láta fara fram mat á áhiifum 
fyrirhugaðra vinnsluaðgerða á vemd persónuupplýsinga áður en vinnslan hefst samkvæmt nánari 
fyrirmælum 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2016/679. í  b-lið 3. mgr. 35. gr. reglugerðarinnar segir að 
þess skuli einkum krafist að ffam fari mat á áhrifum á persónuvemd þegar um er að ræða umfangsmikla 
vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, en upplýsingar um lyfjanotkun teljast til slíkra 
persónuupplýsinga, sbr. b-lið 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 90/2018.

Loks segir í 10. mgr. 35. gr. reglugerðarinnar að e f  vinnslafarifram ágntndvelli lagaheimildar, þar sem mat á 
áhrifum lagasetningar ápersónuvemd einstaklinganna hafiþegarfariðfram, sé ekki nauflsynlegl að matið sé endurtekið.

Samkvæmt þessu telur Persónuvemd nauðsynlegt að framkvæmt verði mat á áhrifum á persónuvemd 
áður en samþykkt em ákvæði um miðlægan gagnagrunn lyfjakorta og um aðgang sjúklinga og 
heilbrigðisstarfsfólks að honum. Forsendur matsins og niðurstöður þess þyrftu að koma fram í 
lögskýringargögnum.

4.

Ekki eru að öðm leyti gerðar athugasemdir við efni frumvarpsins. Verði frekari umsagnar óskað um 
einstök atriði verður hún fuslega veitt.

F.h. Persónuvemdar,

Þórður Sveinsson Helga Sigríður ÞórhaUsdóttir
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