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HØRINGSSVAR  OVER  UDKAST  TIL  LOVFORSLAG  OM  
ÆNDRING  AF  SUNDHEDSLOVEN  (ORGANISERINGEN  I  
SUNDHEDS- OG  ÆLDREMINISTERIET,  OPRETTELSE  AF  
NATIONALT  GENOM  CENTER  M.V.)   

Sundheds- og  Ældreministeriet  har ved  e-mail af  15. september  2017 
anmodet om Institut  for  Menneskerettigheders  eventuelle  
bemærkninger  til  udkast  til lovforslag om  ændring  af  sundhedsloven  
(Organiseringen  i Sundheds- og Ældreministeriet,  oprettelse  af  
Nationalt  Genom  Center  m.v.).  

Instituttet har  følgende bemærkninger:  

Med u dkastet foreslås  det, at  der  i  et  nyt  kapitel 68  i sundhedsloven  
indsættes en  bestemmelse, der  etablerer det lovmæssige grundlag for  
oprettelsen  af  Nationalt  Genom  Center som  institution  under  
sundhedsministeren.  Udkastet u dmønter derved  en d el af  Regeringens 
og Danske Regioners fælles strategi for  Personlig Medicin  (”National 
strategi  for personlig medicin  2017-2020”).  Det fremgår af  udkastet, at  
Nationalt  Genom  Center  som  kerneopgave skal udvikle og drive en  
sikker, landsdækkende  teknologisk  infrastruktur  til Personlig  Medicin.  

Den f oreslåede §  223  udgør herefter h jemmel for  etablering  af  centret, 
og den  foreslåede  § 223a  udgør dels hjemmel  for  sundhedsministeren  

til at  fastsætte nærmere  regler om  pligt  for  myndigheder  mv.  til at  
afgive de oplysninger  til centret, som  er  nødvendige for  
gennemførelsen  af  centrets opgaver  (stk.1), dels  indeholder  
bestemmelsen  en  oplistning af  de  formål, der  kan  begrunde b ehandling  
af  genetiske oplysninger og andre  helbredsoplysninger  (stk.  2).   

I relation  til centrets muligheder  for  at  behandle genetiske oplysninger,  
giver  den  foreslåede  § 29 endvidere  adgang  for  patienter  til  at  beslutte, 
at  sådanne oplysninger  kun  må anvendes til behandling  af  den  
pågældende og til formål, der  har  en u middelbar  tilknytning  hertil.  
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SUNDHEDSLOVENS  §  223  –  ETABLERING  AF  NATIONALT  GENOM  

CENTER  

Udkastet  henviser t il den f ælles strategi for  Personlig Medicin,  og der  er  
i bemærkningerne  kort  redegjort  for,  hvad  der ligger i begrebet 
”personlig medicin”. Der  mangler imidlertid  en  nærmere  redegørelse  
for, hvad  begrebet  dækker  over,  gerne suppleret med  konkrete 
eksempler, så  den  almindelige  borger kan  få et in dblik  i, hvordan  
personlig medicin  udvikles, og hvordan  man  på sigt  har tænkt  sig at  
anvende personlig medicin. En  nærmere redegørelse herfor  har  
betydning  for forståelsen  for  centrets aktiviteter,  herunder  hvilke 
oplysninger  der  kan  være  ”nødvendige”  for  centrets aktiviteter, samt  

konsekvenserne  af  disse  aktiviteter  for  den almi ndelige  borger.  

  Instituttet anbefaler derfor, at  det  i  det  i  bemærkningerne 
yderligere  præciseres, hvad  der  menes med personlig medicin, og 
hvad  man  forventer centrets aktiviteter, herunder udvikling  af  
personlig medicin,  skal bruges til, og  hvordan,  samt  hvilke  
konsekvenser personlig medicin  kan  få for  den e nkelte borger.  

Instituttet  bemærker  i øvrigt, at  såfremt  lovforslaget  vedtages,  vil der  
blive etableret  en  central d atabase  med genetiske  oplysninger,  udledt  
af  biologisk  materiale,  samt  oplysninger  om  helbredsmæssige forhold, 
som  er  nødvendige for  centrets virke.  Der  er  således tale  om  en  

database med  følsomme  personoplysninger  om  potentielt  hele  den  
danske befolkning.  

Det betyder  også, at  behandling af  oplysningerne,  det  vil sige  
indsamling, opbevaring, analyse mv. a f  disse oplysninger  potentielt  kan  
udgøre  et vidtrækkende og alvorligt  indgreb  i retten t il privatliv og 
databeskyttelse,  jf.  artikel 8 i  den Eu ropæiske 
Menneskerettighedskonvention  (EMRK).  

Med  etableringen  af d atabasen  følger en  risiko for sikkerheds- og 
databeskyttelsesbrister, som  vil vokse i  takt  med,  at  der  kan  udledes 
flere  og flere  informationer  fra genomsekventering.  Henset  til 
oplysningernes  karakter kan  potentielle sikkerheds- og  
databeskyttelsesbrister  få alvorlige  konsekvenser  for  den e nkelte 

borger. Informationssikkerheden i  forbindelse  med  centrets etablering 
samt  løbende drift  og opgavevaretagelse  er  derfor afgørende. Der er  
således  behov for  implementering  af  effektive 
sikkerhedsforanstaltninger  og sikkerhedsteknologier  i forbindelse  med  
centrets etablering  og videre drift.  

Ministeriet  har i  udkastet  alene behandlet  behovet  herfor  i beskedent  
omfang. Det  fremhæves, at  dette  bl.a.  sikres ved  at  forankre  
udviklingen  af  den f ælles  infrastruktur  til  Personlig Medicin  i  et 
nationalt  center,  og dermed  i offe ntligt  regi,  under  iagttagelse  af  
principper  som  fortrolighed, individets  selvbestemmelse og  beskyttelse  
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af  oplysninger. Det f orudsættes  i øvrigt, at  centret  i udviklingen  af  den  
fælles infrastruktur gør  brug af  moderne sikkerhedsteknologier, 
herunder pseudonymisering.  

Folketinget  forventes  i løbet af vinteren 20 17  at  vedtage  en  ny  
databeskyttelseslov, som  vil  gennemføre og  supplere Europa-
Parlamentets og  Rådets forordning  nr. 2016/679  af  27. april 2016  om  
beskyttelse  af  fysiske personer  i  forbindelse med  behandling af  
personoplysninger og om fri  udveksling af  sådanne oplysninger  
(herefter  ”databeskyttelsesforordningen”).   

Databeskyttelsesforordningen  indeholder  i denne  sammenhæng to 

væsentlige bestemmelser;  artikel 25,  der  sikrer  databeskyttelse  gennem 
design  og standardindstillinger,  og artikel 35, som  i visse situationer  
fastsætter  en p ligt  til  at  foretage  en k onsekvensanalyser  vedrørende  
databeskyttelse.   

Ministeriet  har  imidlertid  hverken  forholdt  sig konkret  til  brugen  af  
moderne sikkerhedsteknologier, herunder  pseudonymisering,  
kryptering  mv.  eller  hvordan  forordningens artikel 25  og 35 skal 
varetages i  forbindelse  med  centrets  etablering  og fremadrettede  
opgavevaretagelse,  som  utvivlsomt  vil berøre  følsomme 
personoplysninger.  

Henset  til oplysningernes følsomme  karakter,  finder  instituttet  denne 

tilgang utilstrækkelig.  Instituttet finder  det  i  øvrigt  beklageligt, at  man  
ikke har taget in itiativ til i videst  muligt  omfang at  opbevare de  
genetiske oplysninger  og  øvrige oplysninger  om  helbredsmæssige 
forhold  i anonymiseret f orm.  

  Instituttet anbefaler derfor, at  der  tages initiativ til i videst  muligt  
omfang  at  opbevare  de genetiske  oplysninger  og øvrige oplysninger  
om  helbredsmæssige forhold i anonymiseret form.  

  Instituttet anbefaler  i  øvrigt, at  lovforslaget  præciseres, således at  
det tilstræbes, at  der  i forbindelse  med c entrets  etablering og 
fremadrettede opgavevaretagelse  i videst  muligt  omfang  gøres brug  
af  sikkerhedsfremmende  teknologier, herunder  pseudonymisering, 

kryptering  mv.  

  Instituttet anbefaler herudover,  at min isteriet  konkret  redegør  for,  

hvordan  dette  sikres,  samt  hvordan  databeskyttelsesforordningens 
artikel 25 og  35  varetages i forbindelse  med  centrets etablering  og 
fremadrettede  opgavevaretagelse.  

SUNDHEDSLOVENS  §  223A,  STK.  1  –  DELEGATION  AF  

LOVGIVNINGSKOMPETENCE  TIL  SUNDHEDSMINISTEREN  

Den f oreslåede  §  223a, stk. 1, indeholder kompetence for  
sundhedsministeren t il  at  fastsætte regler  om, at  det påhviler en ræk ke 
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institutioner, myndigheder  og private en  pligt  til at  give centret de  
oplysninger, der  er  nødvendige  for  gennemførelsen  af  centrets opgaver.  

Det fremgår af  bemærkningerne  til  bestemmelsen, at  der  er  tale om 
”genetiske oplysninger  og andre personoplysninger  fra  
patientjournaler,  registre, databaser, biobanker  m.v. til brug for  
understøttelse af  patientbehandling, forvaltning  af  sundhedstjenester  
mv. i  sundhedsvæsenet  samt t il brug for  understøttelse  af  udviklingen  
af  Personlig  Medicin  gennem forskning  og statistik”.  

Både i forhold til  den  gruppe  af  aktører,  der  kan  pålægges en  sådan  
pligt  til at  afgive oplysninger til  centret, og i forhold  til  de oplysninger, 

der  kan  anses  for nødvendige  for  gennemførelsen  af  centrets opgaver, 
er  der tale  om  delegation  af  en  meget  bred  lovgivningsmæssig beføjelse  
til sundhedsministeren.  

På baggrund  af  nærværende  udkast  er  det  således ikke muligt  at  
vurdere  det re elle  omfang af  ministerens  beføjelse til  at  fastsætte  
sådanne administrative forskrifter.  Bestemmelsen  efterlader  således  
indtrykket  af,  at  beføjelsen  kan  bringes i  anvendelse i relation  til mange 
–  muligvis alle –  former for  helbredsoplysninger,  men  også  i relation  til 
andre  former  for  personoplysninger  om  danske borgere,  såfremt  det 
kan  have betydning for  centrets aktiviteter.  

Instituttet finder dette  retssikkerhedsmæssigt  betænkeligt, navnlig  

henset  til at  centrets beføjelse til at  behandle  personoplysninger  
ligeledes  er  utilstrækkeligt  afgrænset,  jf. nærmere nedenfor.  

I  menneskeretten  sikrer kravet  om  lovhjemmel gennemsigtighed og  
forudberegnelighed  for  borgeren,  men  hvis  lovhjemlen  er så bred, at  
den re elt  ikke udgør nogen b egrænsning for  myndighedernes 
handlinger,  sikrer den  hverken  gennemsigtighed  eller 
forudberegnelighed. Kravet  om  lovhjemmel  sikrer herudover 
demokratisk  grundlag for reguleringen  af  et  givent  område,  herunder  
muligheden f or  at  høre  interesserede parter samt  skabe offentlig debat  
herom. Hertil kommer, at  der  til en  lov vil være knyttet  forarbejder, 
som  bl.a.  indeholder  ministeriets vurdering mv. a f, hvorfor  de indgreb,  
som  loven  tillader,  er  nødvendige og  proportionale.  

Dette  er  ikke i samme omfang muligt  i forbindelse med udstedelse  af  
administrative  forskrifter.  

  Instituttet anbefaler derfor, at  ministeriet  i lovforslaget  præciserer 
hvilke oplysninger,  der  forventes indsamlet  samt  fra hvem.  

  Instituttet anbefaler også, at  ministeriet  sender kommende  
administrative  forskrifter  om  fastsættelse  af  pligt  til afgivelse  af  
genetiske oplysninger  og  andre  personoplysninger i offentlig  høring.  
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SUNDHEDSLOVENS  §  223  A,  STK.  2  –  CENTRETS  BEHANDLING  AF  

GENETISKE  OPLYSNINGER  OG  OPLYSNINGER  OM  

HELBREDSMÆSSIGE  FORHOLD  

Den f oreslåede  §  223 a, stk. 2, indeholder adgang for  centret t il at  
behandle  genetiske oplysninger  og oplysninger  om helbredsmæssige 
forhold, h vis  det er  nødvendigt  for  centrets aktiviteter.  

Instituttet finder bestemmelsen  uklar, men  forstår den  således, at  den  
overordnet  set  giver  adgang til  at  behandle  genetiske oplysninger  og  
oplysninger  om  helbredsmæssige  forhold i t o relativt  bredt  definerede  
situationer.  

For det f ørste, såfremt  det  er nødvendigt  med  henblik  på  forebyggende  
sygdomsbekæmpelse,  medicinsk  diagnose,  sygepleje eller  
patientbehandling, eller forvaltning  af  læge- og sundhedstjenester. 
Behandlingen  skal i så  fald  foretages af  en  person  inden  for  
sundhedssektoren, der  er efter  lovgivningen er   undergivet  
tavshedspligt.  

For det an det,  såfremt  behandlingen  alene  sker  med  henblik  på  at  
udføre  statistiske eller  videnskabelige undersøgelser af  væsentlig 
samfundsmæssig betydning, såfremt  behandlingen  er  nødvendig af  
hensyn  til  udførelsen af   undersøgelserne.  

Instituttet finder det uklart, om denne anden  situation  også  skal være  

relateret til  forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk  diagnose  
mv., som  det  var  tilfældet  i den f ørste  situation. Instituttet  forstår  dog 
bestemmelsen  således, at  dette  ikke er  tilfældet.  Instituttet  forstår  i 
øvrigt  bestemmelsen  således, at  behandlingen  ikke nødvendigvis skal 
foretages af  en  person  inden f or  sundhedssektoren.  

  Instituttet anbefaler, at  ministeriet præciserer  bestemmelsen, 
således at  det klart f remgår i hvilke  situationer,  centret  kan  
behandle  genetiske oplysninger  om  helbredsmæssige forhold, hvem 
der  kan  behandle  sådanne oplysninger, samt  hvorfor  det  er  
nødvendigt  at  behandle  oplysningerne  i de pågældende situationer.  

Ministeriet  anfører i udkastet,  at  ovenstående  oplistning  af  situationer,  

der  kan  begrunde behandling af  genetiske oplysninger og  oplysninger  
om  helbredsmæssige forhold,  udgør en  garanti  for individets  
grundlæggende  rettigheder  og  friheder.  

Instituttet er  uenig i  denne konklusion. Instituttet  finder  for  det f ørste 
bestemmelsen  uklar,  og for  det andet  meget b redt  formuleret. På 
baggrund  af  nærværende  udkast  er  det  derfor  meget  vanskeligt  at  
vurdere, om  behandlingen  af  personoplysninger  reelt er nødvendig  og 
proportional.  
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  Instituttet anbefaler  derfor, at  de situationer, der  kan  begrunde 
behandlingen  af  genetiske oplysninger,  afgrænses  yderligere, og  at  
der  igennem konkrete eksempler  beskrives, hvilke situationer, dette  
drejer  sig om,  således at  det sikres, at  behandlingen,  og  dermed  
indgrebet i individets  ret  til privatliv og databeskyttelse,  er  
nødvendigt  og proportionalt.  

  Instituttet anbefaler derudover,  at  ministeriet u ddyber, hvorfor  
behandling er  nødvendig  og proportional i de pågældende  
situationer.  

SUNDHEDSLOVENS  §  29  –  PATIENTENS  RET  TIL  AT  BESLUTTE,  AT  

VEDKOMMENDES  GENETISKE  OPLYSNINGER  KUN  MÅ  ANVENDES  

TIL  BEHANDLING  AF  DEN  PÅGÆLDENDE  OG  TIL  FORMÅL,  DER  

HAR  EN  UMIDDELBAR  TI LKNYTNING  TIL  TIDLIGERE  BEHANDLING  

Det fremgår af  den f orslåede § 29, at  en  patient  har ret  til  at  beslutte,  at  
genetiske oplysninger,  der  er  udledt  af  biologisk  materiale i forbindelse  
med  en  behandling, og som  opbevares  af  centret, kun  må  anvendes til 
behandling af  den p ågældende, og til  formål, der  har en  umiddelbar 
tilknytning hertil.  

Instituttet finder bestemmelsens  udstrækning uklar.  

Instituttet forstår  dog  bestemmelsen  således, at  patienten  skal frabede  
sig behandling  af  genetiske oplysninger. Med an dre  ord, er  der  ikke tale 

om, at  patienten  skal give samtykke til  behandling, men alene, at  
patienten  har mulighed f or  at  frabede sig  behandlingen  af  genetiske 
oplysninger. Instituttet finder  det  i  så fald  bemærkelsesværdigt,  henset  
til, at  der  er tale  om  særligt  følsomme personoplysninger,  at  situationen  
ikke er  konstrueret  omvendt.  Det  vil sige, således  at  patienten  skal 
samtykke til behandlingen, førend  den k an  finde sted,  sådan  at  privatliv 
og databeskyttelse  er  udgangspunktet,  og  behandling er  undtagelsen.  

  Instituttet anbefaler  derfor, at  bestemmelsen  præciseres, 

således at  det præcist  fremgår, om  patienten  skal samtykke til 
behandling af  genetiske oplysninger,  eller  alene  kan  frabede sig  
behandling.   

  Såfremt  det sidste er  tilfældet, anbefaler instituttet, at  
lovforslaget  ændres, således at  patienten  skal samtykke til 
behandlingen,  og dermed  at  behandlingen  ikke sker, såfremt  
patienten  ikke har samtykket.    

  Instituttet anbefaler videre, at  det  præciseres, hvordan  sådan  en  

beslutning/  et  samtykke til behandling af  genetiske oplysninger  
indhentes.  

Instituttet finder i øvrigt,  at  patienten h elt  bør kunne  frabede sig, at  der  
fra patientens biologiske  materiale  udledes genetiske oplysninger  til 
andre  formål end  den  konkrete  (medicinske mv.) behandling af  
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vedkommende, hvorfra  det biologiske materiale  stammer,  og dermed  
frabede sig  at  disse  oplysninger,  sammen  med  oplysninger om  andre  
helbredsmæssige forhold  overgår  til  centret.  

Instituttet er  i den f orbindelse  ikke overbevist  af  argumentet  om,  at  der 
i forvejen b ehandles sådanne  oplysninger  om  biologisk  materiale, og  at  
denne lovændring alene fører til, at  der  kan  etableres en  samlet  
infrastruktur for  oplysningerne. Det er  netop sammenstillingen  mv. a f  
alle  oplysningerne,  der  kan  gøre  indgrebet i individets grundlæggende 
rettigheder  særligt  intenst.  

  Instituttet anbefaler, at  patienten  gives  mulighed  for  helt  at  

frabede sig,  at  der fra patientens  biologiske materiale  udledes 
genetiske oplysninger,  der  kan  bruges  til  andet end  behandling 
af  vedkommende.  

Instituttet savner  i øvrigt  en p ræcisering  af,  hvornår behandling  af  
genetiske oplysninger  sker  i umiddelbar tilknytning til  sådan t idligere  
medicinsk  mv.  behandling, dvs.  i hvilke situationer centret,  uanset  at  
patienten h ar frabedt  sig  behandling af  genetiske oplysninger,  alligevel 
kan  behandle sådanne oplysninger.  

  Instituttet anbefaler, at  ministeriet præciserer  i hvilke 
situationer, centret, uanset  at  patienten h ar frabedt  sig 
behandling t il andre  formål,  jf. sundhedsloven  § 29,  alligevel kan  

behandle  genetiske oplysninger  om  den p ågældende.  

Instituttet bemærker  i øvrigt, at  den f oreslåede  §  29  alene vedrører  
genetiske oplysninger  og  ikke de andre oplysninger  om  
helbredsmæssige forhold, som  centret  også har  mulighed  for  at  tilgå og 
behandle.   

  Instituttet anbefaler, at  det  præciseres, hvorfor  undtagelsen  
ikke gælder  alle  de  personoplysninger,  som  centret b ehandler.  

  Instituttet anbefaler, at  undtagelsen  udvides til at  gælde  alle  de  
personoplysninger,  som  centret  behandler.  

 

Der  henvises  til  ministeriets sagsnr.:  1703420.  

 
 

Med ven lig  hilsen  
 

Anja Møller  Pedersen   

P H . D .  S T I P E N D I A T   
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