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Til Løgmansskrivstovuna 

Hoyringssvar frá Deildini fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu viðv. Løgtingsmál nr. xx/2019: Uppskot til 

løgtingslóg um vernd av persónsupplýsingum (Dátuverndarlógin) 

Yvirskipaðar viðmerkingar 

Vit fegnast um, at nýggj løgtingslóg um vernd av persónsupplýsingum er ætlað at seta í gildi, og at 

nýggja lógaruppskotið er grundað á ES-fyriskipanina General Data Protection Regulation (GDPR) við 

neyðugu tillagingunum til føroysk viðurskifti. Fyri at kunna samskifta við ES-lond er gott at hava 

lóggávu, sum er sambærilig. Serliga eru vit fegin um, at lógin hevur serliga áseting um gransking í 

skráum (registaragransking), nevniliga § 18, tvs. treytirnar fyri viðgerð av viðkvomum 

persónsupplýsingum til søgulig, hagfrøðilig og vísindalig endamál eru ásettar í serstakari grein. 

Okkara fatan er, at galdandi lógin ger tað trupult at fremja gransking í skráum (registaragransking) í 

Føroyum. 

Gransking í skráum (registaragransking) er av alstórum heilsuligum týdningi í einum samfelagi. Ein 

registarakanning er ein kanning av upplýsingum, sum longu eru settar í skrá og fer fram uttan 

samtykki frá skrásetta. Royndir frá øðrum londum vísa, at registaragransking hevur dagligan týdning 

fyri tann einstaka borgaran og vælferðarsamfelagið, og vitan frá skráunum kann hjálpa til at betra 

heilsu og vælferð hjá tí einstaka borgaranum. Registaragransking gevur byggitilfar av vitan og fakta, 

sum kann brúkast til framhaldandi menning av politikki og átøkum og sum er við til at tryggja sosial, 

heilsulig og geografisk javnrættindi. Eitt dømi um samfelagsnyttu við registaragransking er 

gransking í p-pillarum, har granskarar við registaragransking kundu ávísa, at ávís sløg av p-pillum 

viðførdu tvífalt so høgan vanda fyri blóðtøppum hjá kvinnum.   

Registaragransking er til gagns fyri borgarar og fyri alt samfelagið. Tað er ein týdningarmikil aktørur 

innan heilsu- og almannagransking og kann hava við sær týðandi úrslit og vitan, sum ikki ber til at 

finna á annan hátt, fólki/sjúklingum til frama. Tá talan er um gransking í skráum, eru øll við, tvs. at 

úrslitið er meira umboðandi, enn tá talan er um gransking, grundað á samtykki. Har vilja summi siga 
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nei til luttøku, og vandi kann vera fyri, t.d. at eitt ávíst ‘slag’ av fólki, ella onkur serligur bólkur sigur 

nei til luttøku, og tá kunnu úrslitini kanska ikki yvirførast til øll í samfelagnum.  

 

Viðgerð av persónsupplýsingum til m.a. registaragransking hevur, eftir okkara tykki, munandi 

samfelagsligan týdning, og tí eru vit fegin um, at lógarkarmarnir í lógaruppskotinum eru greiðir, og 

at tað verður gjørt greitt, nær og í hvønn mun viðgerð í samband við registarakanning kann fara 

fram. 

 

Danmark hevur eina langa søgu innan registergransking innan heilu- og samfelagsgransking við 

teirra nógvu skráum. Í Føroyum eru vit ikki enn á tí støðinum, men okkara varðhugi er, at meira og 

meira fokus er á tydningin av góðum skráum, og eru vit ivaleys í, at nýggja uppskotið, við betri 

møguleika fyri registaragransking, er av alstórum týdningi fyri gransking í Føroyum, og fer tað at 

økja um registaragransking í Føroyum. 

 

Í verandi persónsupplýsingalóg stendur í § 10, stk. 9 ‘viðgerðin er neyðug søguliga, hagfrøðiliga og 

vísindaliga, og bágin, tann einstaki hevur av hesari, má metast eigur at víkja fyri tí munandi 

samfelagsliga týdningi, viðgerðin hevur’. Eftir okkara tykki átti § 10, stk. 9 í verandi lóg heimilað 

registaragransking, men svar frá Dátueftirlitinum uppá fyrispurning um registaragransking við 

henvísíng til § 10, stk. 9 gav ábending um óvissu: “Dátueftirlitið hevur ikki tikið støðu til, um 

registarakanningar ella ítøkiliga kanningin kunnu koma undir hesa grein”. Tvs. at tað er ógreitt, um 

til ber at gera registarakanning í Føroyum eftir verandi lóg. Tí eru vit sera fegin um, at 

lógaruppskotið er meira greitt í mun til registarakanning, so tað í minni mun er ein meting og heldur 

er lógarásett og útdýpað í viðmerkingunum. Eisini eru vit fegin um viðmerkingarnar í mun til 

ásetingina um “bágin, tann einstaki hevur av viðgerðini, eigur at víkja fyri tí munandi samfelagsliga 

týdningi, viðgerðin hevur”, har tað verður gjørt meira greitt, hvussu hettar skal skiljast.  

 

Vit ynskja og vóna, at lógin verður sett í gildið skjótast til ber, og beinanvegin verður umsett til enskt 

mál, tí tað hevur stóran týdning í samband við granskingarsamstørv, at vit kunna vísa lógina til 

útlendsku samstarvsfelagar okkara.  

 



Vit skilja, at skipanin við fráboðanum til og loyvum frá Dátueftirlitinum verður strikað, og í staðin 

skulu allir dátuábyrgdarar gera yvirlit yvir viðgerðir undir teirra ábyrgd og undir eftirlitið frá 

Dátueftirlitinum. Hesum taka vit undir við. 

 

Í arbeiðinum við at gera hettar lógaruppskot valdi Løgmansskrivstovan at taka viðkomandi partar 

við og skipaði tríggjar bólkar við umboðum fyri tey, sum vórðu mett at hava ein serligan áhuga í eini 

nýggjari persónsupplýsingarlóg. Tað er undrunarvert, at Løgmannskrivstovan ikki bjóðaði umboðum 

fyri granskingina við til hetta arbeiðið, nú gransking fær alt størri týdning fyri føroyska samfelagið, 

og tí at granskingarumhvørvið er ávirkað av hesi lóg.  

 

 

Specifikkar viðmerkingar 

Ynskiligt er, at tað framgongur í sjálvum lógartekstinum t.d. í § 1 ella 2 ella í allýsingunum í § 6 at 

“løgtingslógin fevnir einans um livandi persónar. Upplýsingar um deyðar persónar eru bert fevndar 

av ásetingini, um tær kunnu knýtast at einum livandi persóni, t.d. um upplýsingar um ein deyðan 

persón siga nakað um arvaligar sjúkur hjá einum núlivandi persóni,” eins og tað er í EU 

forordninginum (GDPR 27) 

 

§ 6. Her ynskja vit at hugtakið pseudonymisering (dulnevning) verður við í allýsingini eins og tað er í 

EU forordninginum 

 

§ 12. Tað hevði verið ynskiligt, at tað stendur í viðmerkingunum til hesa grein, at hetta er greinin at 

brúka í samband við viðgerð av persónsupplýsingum í vísindaligum granskingarverkætlanum við 

samtykki 

 

§ 12. Viðv. viðmerkingum til § 12: Dátueftirlitið fer ígjøgnum praksis at leggja fast, hvussu 

viðgerðarheimildirnar kunnu nýtast, heruppií viðgerðarheimildin í § 12, stk. 2.  

Her eiga vit at minnast til, at tá talan er um granskingarverkætlanir, sum krevja kunnað samtykki 

sambært Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske 

forskningsprojekter, skal Vísindasiðsemisnevndin altíð góðkenna orðingarnar í samtykkinum. Her er 

tað av týdningi, at ikki samanstoytur er millum treytirnar hjá Vísindasiðsemisnevndin og 

Dátaeftirlitinum. 



 

§ 12 er heimildin til arbeiðið hjá heilsuverkinum og svarar sambært viðmerkingunum til § 9, stk. 2  í 

GDPR. Vit stuðla hesum, men duga ikki at síggja, at GDPR artikel 9, stk. 2, litra i og j, eru við í 

lógaruppskotinum. Hetta eigur at vera við fyri at kunna brúka dátur til at menna og reka heilsu- og 

vælferðartilboð, t.d. skráir og telemedisinskar tænastur innan heilsuverkið. 

  

§ 18. Her vildu vit ynskt, at tað stóð nágreinað í viðmerkingunum, at henda § er til gransking í 

skráum (registaragransking), og at registaragransking (uttan samtykki) er gjørlig bæði hvat viðvíkur 

persónsupplýsingar og viðkvæmar persónsupplýsingar 

 

§ 18, Stk 2. Her ynskja vit, at tað verður gjørt greiðari, hvat meint verður við annað endamál. Sum 

vit skilja, skal hettar skiljast sum eitt heilt annað endamál, og ikki um annað endamálið er á leið 

innanfyri fyrra uppruna endamálið.  

 

§ 18, Stk. 3. Her ynskja vit, at tað verður gjørt greitt, nær loyvi frá Dátueftirlitinum til víðarigeving 

skal fáast til vega, og hvussu ein triðipersónur er at skilja. Í gransking er tað vanligt, at 

samstarvspartnarar arbeiða saman um t.d. dátuviðgerð. Víðarigeving er eftir okkara metan ikki, tá 

vit lata dátur til viðgerðar til fólk á sama stovni ella granskingarfelagar á øðrum stovni. Við øðrum 

orðum er tað ikki at geva dátur til 3. persón, um vit lata granskarum í granskingarsamtakinum dátur. 

Sum vit skilja tað, er deiling á hendan hátt ikki víðarigeving. Vit kundu hugsað okkum, at hettar varð 

gjørt greiðari í viðmerkingunum.   

 

§ 46. Stk. 1,  

2) at tryggja áhaldandi trúnað, integritet, atkomu og treystleika frá viðgerðarskipanum og 

viðgerðartænastum,  

Her vildu vit mett, at orðið haldføri er betri at brúka enn treystleika. 

 

§ 67. Viðv. § 67. Tað hevði verið skilagott, um ein limur í ráðnum hevur skil fyri strategiska 

týdninginum av gransking og nýtslu av dátum til vísindalig endamál. 

 

 

 

 


