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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um skipulagt hjartaeftirlit ungs fólks

Persónuvemd vísar til beiðni velferðamefndar Alþingis frá 25. febrúar 2020 um umsögn um tillögu til 
þingsályktunar um starfshóp um skipulagt hjartaeftirlit ungs fólks (þskj. 164, 164. mál á 150. 
löggjafarþingi). I tillögunni er gert ráð fyrir að Alþingi feli heilbrigðisráðherra að koma upp skipulögðu 
hjartaeftirliti með ungu fólki. Fyrirkomulag eftirlitsins verði þannig að fái ungt fólk hjartaáfall verði 
nánustu ættingjar þess boðaðir í skoðun til að greina hvort þeir séu í áhættuhópi fyrir arfgengum 
hjartasjúkdómum, en af athugasemdum með tillögunni verður ráðið að átt sé við unga ættingja. I 
greinargerð með tillögunni segir meðal annars að gera megi ráð fyrir því að nokkur hluti ungs fólks láti 
að eigin frumkvæði greina hvort það sé í áhættuhópi fyrir hjartasjúkdómum við hjartaáfall ættingja en 
að tillögunni sé ætlað að ná til þeirra sem átta sig ekki sjálfir á þeim möguleika eða mikilvægi 
hjartaeftirlits.

Persónuvemd áréttar mikilvægi þess að við slíkt eftiriit verði hugað að einkalífsrétti þeirra einstaklinga 
sem um ræðir og að við vinnslu persónuupplýsinga í þágu eftirlitsins verði gætt í hvívetna að ákvæðum 
laga nr. 90/2018 um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga, bæði að því er varðar þá einstaklinga 
sem fá hjartaáfall, svo og þá sem fá boðun í skimun fyrir hjartasjúkdómum. í  því felst meðal annars að 
heimild þarf að standa til vinnslunnar, sbr. 9. gr. laganna, að uppfylla þarf skilyrði fyrir vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga, t.d. um heilsufar, sbr. 1. mgr. 11. gr. laganna, og að fara þarf að 
meginreglum 8. gr. þeirra.

Jafnframt bendir Persónuvemd á að með boðunum í skimun fyrir hjartasj úkdómum, á grundvelii 
upplýsinga um hjartasjúkdóma skyldmenna þeirra einstaklinga sem boðaðir eru, kann að vera hlutast 
til um rétt einstaklinga til að vita ekki um hugsanlega arfgenga sjúkdóma. Þetta getur til að mynda átt 
við ef tilgreint er í boðun að viðkomandi teljist vera í áhættuhópi fyrir hjartasjúkdómi vegna 
fyrirliggjandi upplýsinga um veikindi skyldmennis. Aréttar Persónuvemd að komi til þess að unnið 
verði fmmvarp á grundvelli þingsályktunartillögunnar þarf að huga að hagsmunamati hvað þetta varðar 
og framkvæma mat á áhrifum á persónuvemd, sbr. 29. gr. laga nr. 90/2018 og 35. gr. reglugerðar (ESB) 
2016/679, við frumvarpsgerðina.
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