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Efni: Umsögn um framvarp til laga um breytingu á lögum um lífsýnasöfn og og söfn 
heilbrigðisupplýsinga og lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði

Persónuvemd vísar til beiðni velferðamefndar Alþingis frá 27. janúar 2021 um umsögn um fmmvarp 
til laga um breytingu á lögum nr. 110/2000 um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og lögum nr. 
44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (þskj. 417, 343. mál á 151. löggjafarþingi).

í  a-lið 4. gr. frumvarpsins er lagt til að í 1. mgr. 27. gr. laga nr. 44/2014 komi fram að í aðdraganda 
veitingar Vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna á leyfi fyrir aðgangi að 
heilbrigðisgögnum skuli aflað umsagnar ábyrgðaraðila gagnanna. Þá er í b-lið umræddrar 
fmmvarpsgreinar lagt til að núverandi 2. málsl. 2. mgr. sömu greinar laganna, þess efnis að aðgangur 
að heilbrigðisgögnum vegna vísindarannsókna á heilbrigðissviði skal byggjast á samþykki ábyrgðaraðila 
þeirra, verði felldur brott og að í stað hans komi texti um að leitað sé umsagnar hans. Segir í 
athugasemdum í fmmvarpsgreinargerð við þessu tillögu að með þessu sé komið til móts við 
athugasemdir sem Persónuvemd gerði við drög að frumvarpinu, þ.e. í umsögn um þau til 
heilbrigðisráðuneytisins, dags. 21. febrúar 2020 (mál nr. 2020010866 hjá stofnuninni). Þar voru gerðar 
athugasemdir við að samkvæmt drögunum skyldi fella brott skilyrðið um samþykki skrárhaldara, svo 
og að gert virtist ráð fýrir að siðanefnd upplýsti hann ekki um framkomna umsókn um aðgang að 
gögnum hjá honum. Ur síðarnefhda atriðinu hefur verið baett en ekki hinu fyrm efnda. Má í því 
sambandi vísa til umsagnarinnar um fmmvarpsdrögin, en þar segir meðal annars:

„Þá skapast með þessu misræmi milli laga nr. 44/2014 annars vegar og laga nr. 45/2018 um endurnot 
opinberra upplýsinga hins vegar, en samkvæmt 7. gr. síðarnefndu laganna verður sá sem hyggst endurnota 
gögn hjá opinberum aðila að beina beiðni þar um til hans, sbr. einnig 5. gr. laganna. Verður slíkt að teljast 
eðlilegt, m.a. þar sem mikil vinna getur falist í því að veita aðgang, viðkomandi aðili veit best hvort og hvemig 
unnt er að veita hann, býr yfir vitneskju um hvort gögn séu yfir höfuð til og getur þurft ráðrúm til að undirbúa 
afhendingu gagna. Þá verður það talið fólgið í þeirri ábyrgð sem felst í því að varðveita viðkvæmar 
upplýsingar um fólk að vega og meta þau einkalífsverndarsjónarmið sem á reynir í tengslum við afhendingu 
þeirra, en í því sambandi má hér nefna það grunnsjónarmið persónuverndarlöggjafar að ábyrgðaraðih að 
vinnslu persónuupplýsinga sé ábyrgur fyrir vinnslu þeirra, í þessu tilviki miðlun vegna vísindarannsóknar, 
sbr. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. einnig 2. mgr. 5. gr. 
reglugerðar (ESB) 2016/679.“
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Persónuvernd áréttar framangteint og leggst gegn því að gerðar verði þær breytingar sem 
lagðar eru til á 2. mgr. 27. gr. laga nr. 44/2014 með b-lið 4. gr. frumvarpsins. Jafnframt leggur 
Persónuvernd til að í orðunum „undangenginni umsögn“ í tillögu a-liðar frumvarpsgreinarinnar að 
viðbót við 1. mgr. sömu greinar laganna verði skipt út fyrir orðin „fengnu samþykki“:

Að öðm leytd gerir Persónuvernd ekki athugasemdir við frumvarpið að svo komnu máli, en tekið skal 
fram að verði óskað frekari umsagnar stofnunarinnar verður hún fúslega veitt.

F.h. Persónuverndar,

;TÞórður Sveinsson / /  Steinunn Birna Magnúsdóttir

Hjálagt:

Afrit af umsögn Persónuverndar til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 21. febrúar 2020

?


