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Efni: Mál nr. 446 til umsagnar - frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga 
um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (stofnanir á málefnasviði 
heilbrigðisráðherra)

Embætti landlæknis fagnar því að fá möguleika á að veita velferðarnefnd umsögn um frumvarp 
til breytingar á ýmsum lögum sem varða vinnslu persónuupplýsinga á málefnasviði 
heilbrigðisráðherra. Embætti landlæknis vill koma því á framfæri að embættið skilaði umsögn um 
frumvarpið til heilbrigðisráðuneytisins í samráðsgátt þann 18. október 2019. Í umsögn 
embættisins voru gerðar athugasemdir við að ekki hefði verið kveðið nægjanlega skýrt á um 
heimildir embættisins til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, heldur einungis veitt almenn 
heimild til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga sem nauðsynlegar væru til að embættið gæti 
sinnt lögbundnu hlutverki sínu. Þá var einnig gerð athugasemd við að ekki hafi verið haft samráð 
við heilbrigðisstofnanir við gerð frumvarpsins.

Almennt um frumvarpið
Embætti landlæknis vill nýta tækifærið og ítreka það álit að sú almenna vinnsluheimild fyrir 
vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, sem lögð er til í frumvarpinu, fullnægi ekki kröfum laga 
um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Í 9. tl. 11. gr. laganna segir að 
vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga sé heimil þegar „vinnslan sé nauðsynleg, a f ástæðum sem 
varða verulega almannahagsmuni, og fari fram á grundvelli laga sem kveða á um viðeigandi og 
sértækar ráðstafanir til að vernda grundvallarréttindi og hagsmuni hins skráða.“ Með þeirri 
almennu vinnsluheimild sem lögð er til, er vandkvæðum bundið að tryggja að viðhafðar séu 
„viðeigandi og sértækar ráðstafanir til að vernda grundvallarréttindi og hagsmuni hins skráða.“ 
Því færi betur á að tiltaka nánar í lögum þær vinnsluheimildir sem vinnsla viðkvæmra 
persónuupplýsinga hjá embætti landlæknis og öðrum stofnunum skal byggja á og auk þess til 
hvaða sértæku ráðstafana skuli gripið. Þá mætti einnig tryggja vinnsluheimildir í lögum og veita 
ráðherra heimild til að setja reglugerð þar sem nánar er fjallað um hvaða persónuupplýsingar er 
heimilt að vinna og til hvaða sértæku ráðstafana skal gripið til að vernda grundvallarréttindi og 
hagsmuni hins skráða. Dæmi um slíkt má í raun finna í 8. gr. laga um landlækni og lýðheilsu nr. 
41/2007. Þar eru í 2. mgr. tilgreindar heilbrigðisskrár sem landlæknir skal halda. Í reglugerð nr. 
548/2008 er svo nánar tilgreint m.a. hvaða persónuupplýsingar mega vera í hverri skrá, hvernig 
öryggi þeirra skal tryggt, í hvaða tilgangi er heimilt að nota upplýsingar úr skránum og hvenær er 
heimilt að afkóða þær.

Embætti landlæknis og heilbrigðisráðuneytið hafa átt í samskiptum varðandi þær lagabreytingar 
sem landlæknir taldi rétt að ráðast í vegna nýrra persónuverndarlaga. Þar benti embætti landlæknis 
á ýmsar breytingar sem rétt væri að ráðast í á ýmsum sviðum sem varða starfsemi embættisins.

Embætti landlæknis er falið umfangsmikið eftirlitshlutverk með lögum um landlækni og 
lýðheilsu, til að mynda með starfsemi heilbrigðisstofnana, lyfjaávísunum og heilbrigðis-
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starfsmönnum. Þá er embættinu falið að rannsaka kvartanir vegna meintrar vanrækslu, mistaka og 
framkomu heilbrigðisstarfsmanna sem og óvænt atvik. Ljóst er að ekki er hægt að sinna þessum 
málum án þess að vinna viðkvæmar persónuupplýsingar, t.d. sjúkraskrárupplýsingar og 
upplýsingar úr lyfjagagnagrunni. Heimildir til þeirrar vinnslu eru ekki skýrar í öllum tilfellum. 
Þannig er upptalning í lyfjalögum sem varðar heimild landlæknis til að nýta upplýsingar til eftirlits 
með lyfjaávísunum sem er ekki fullnægjandi hvað varðar t.d. endurveitingu starfsleyfa.

Embætti landlæknis gegnir einnig mikilvægu hlutverki við uppbyggingu og rekstur miðlægra 
hugbúnaðarlausna, s.s. Heklu heilbrigðisnets, Heilsuveru, varðandi samtengingu sjúkraskráa og 
jafnframt varðandi þróun á Sögu sjúkraskrárkerfinu. Þörf er á að hlutverk landlæknis og 
heilbrigðisstofnana sem nýta sér slíkar lausnir sé skýrt í lögum. Þannig er heimild til að reka Heklu 
heilbrigðisnetið, sem er lykilatriði í rafrænum samskiptum í heilbrigðiskerfinu, til að mynda 
aðeins byggð á ákvæði í 4. gr. reglugerðar um sjúkraskrár, nr. 550/2015, þar sem segir að 
landlæknir skuli m.a. annast uppbyggingu á rafrænum samskiptum. Vefurinn Heilsuvera, sem er 
gátt fyrir notendur heilbrigðisþjónustu til að nálgast upplýsingar um sjálfa sig og eiga í öruggum 
samskiptum við veitendur heilbrigðisþjónustu, byggir í raun á sama ákvæði. Frekari uppbygging 
Heilsuveru, t.d. með því að veita aðgengi að eigin sjúkraskrá, mun krefjast ítarlegri lagasetningar 
varðandi ábyrgð á rekstri og hlutverk aðila, þ.e. landlæknis og heilbrigðisstofnana. Þróun á þeirri 
virkni er langt komin en verður ekki tekin í gagnið fyrr en að fullnægjandi lagastoð er fyrir hendi.

Í þessu sambandi mætti t.d. tilgreina hlutverk landlæknis við uppbyggingu og rekstur miðlægra 
hugbúnaðarlausna í lögum um landlækni og kveða síðan nánar á um í reglugerð hvaða 
persónuupplýsingar er heimilt að vinna, hvernig öryggi þeirra skal tryggt og hvernig gæta skal að 
réttindum hins skráða.

Á starfssviði sóttvarnalæknis er einnig þörf á skýrari lagaheimildum fyrir vinnslu viðkvæmra 
persónuupplýsinga. Þannig er smitsjúkdómaskrá, sem rekin er í dag, byggð á skyldu 
sóttvarnalæknis skv. 3. mgr. 3. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997. En þar ekki skýrt tilgreint hvaða 
persónuupplýsingar hún skal innihalda. Þá er einnig óljóst um heimildir sóttvarnalæknis til að 
miðla upplýsingum um smitsjúkdóma, til að mynda til heilbrigðiseftirlits þegar við á. Þá er 
mikilvægt að tryggt sé með skýrum hætti í lögum að sóttvarnalækni sé heimilt að afla og miðla 
hvers kyns persónuupplýsingum sé það nauðsynlegt til að sporna við yfirstandandi farsótt. 
Persónuvernd hefur staðfest ríka heimild til að afla viðkvæmra persónuupplýsinga á grundvelli 
gildandi laga, með bréfi sem birtist á heimasíðu stofnunarinnar þann 26. febrúar sl vegna 
yfirstandandi farsóttar af völdum COVID-19. Það, að leita þurfti túlkunar Persónuverndar á 
gildandi lögum sýnir hve mikilvægt er að gæta þess að vinnsluheimildir séu skýrar í lögum og 
reglugerðum.

Heilsufarsupplýsingar eru einhverjar þær viðkvæmustu upplýsingar sem unnar eru og því einkar 
mikilvægt að lög sem heimila slíka vinnslu séu skýr og að jafnframt sé kveðið á um ráðstafanir til 
að tryggja réttindi skráðra einstaklinga, sérstaklega þegar þeir hafa ekki möguleika á að hafna 
slíkri skráningu. Með innleiðingu almennu persónuverndarreglugerðarinnar eru einnig gerðar 
ríkari kröfur við slíka lagasetningu og við gerð frumvarpa sem varða vinnslu viðkvæmra 
persónuupplýsinga ætti í raun að fara fram svokallað mat á áhrifum á persónuvernd. Það er því 
mikilvægt að vandað sé til verka og leitað álits Persónuverndar við samningu slíkra frumvarpa, 
en Persónuvernd er einmitt falið það hlutverk að vera stjórnvöldum til ráðgjafar á sviði 
lagasetningar sem tengist vernd einstaklinga við vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 2. tl. 4. mgr. 39. 
gr. laga nr. 90/2018.

Þá er jafnframt mikilvægt að reglugerðarheimildir til nánari útlistunar á heimilli vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga séu til staðar. Þróun upplýsingakerfa og tæknilausna er oft og
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tíðum hröð og því er hætt við að lagabreytingar kunni að tefja innleiðingu nýrrar tækni. Þá þróast 
heilbrigðisþjónustan einnig hratt og þörf fyrir t.d. miðlun upplýsinga milli stofnana kann að 
breytast ört. Því er mikilvægt að tryggja ráðherra heimildir til að bregðast við með reglugerð eða 
reglugerðarbreytingu.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins
Um 4., 7., 8., 10., 11. og 13. gr. vísast til umfjöllunar að framan. Embætti landlæknis telur að 
nánari útfærslu á vinnsluheimildum sé þörf. Þær almennu vinnsluheimildir sem lagðar eru til eru 
að mati embættis landlæknis ekki nægilega skýrar til að fullnægja kröfum persónuverndarlaga.

Um 6. gr.
Embætti landlæknis telur nauðsynlegt að í starfsleyfaskrá verði einnig birtur fæðingardagur og - 
ár þeirra heilbrigðisstarfsmanna sem hlotið hafa starfsleyfi, til að tryggja einkvæma 
auðkenningu.

Greinin myndi hljóða svo eftir breytingu:
Embætti landlæknis er heimilt að birta upplýsingar um nafn, fæðingardag, fæðingarár og starfs- 
leyfi heilbrigðisstarfsmanna, þar á meðal um takmarkanir á starfsleyfum heilbrigðisstarfsmanna, 
í því skyni að tryggja öryggi og gæði heilbrigðisþjónustu.

Virðingarfyllst,

Alma D. Möller landlæknir
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