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Vedr. aktindsigt i oplysninger om MRSA 398 i konkrete svinebesaetninger

Oplysninger om MRSA unders0gelser er miljooplysninger, som i aktindsigtssammenhaeng skal
bed0mmes efter milj0oplysningsloven (Ibk nr. 660 af 14. juni 2006 med senere sendringer), jf.
Folketingets Ombudsmands sag nr. 2012-21.

Oplysninger om enkeltpersoners private forhold, herunder helbredsoplysninger, skal derfor i den-
ne sammenhaeng vurderes efter milj0oplysningslovens § 2, stk. 3, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1
(tidligere§ 12, stk. l ,nr . 1).

Det f01ger af milj0oplysningslovens § 2, stk. 3, at der skal foretages en konkret afvejning af of-
fentlighedens interesser ved udlevering af milj0oplysningerne over for de interesser, der vareta-
ges, bl.a. ved offentlighedslovens § 30, nr. 1, ved at afsla udlevering.

Det fremgar endvidere af bestemmelsen, at bl.a. offentlighedslovens § 30, nr. 1, skal anvendes
restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentligg0res i del kon-
krete tilfaelde.

Dette ma antages at veere udtryk for, at hensynene til beskyttelsesinteressen skal veje vsesentligt
tungere end hensynet til offentlighedens interesse i at fa kendskab til de konkrete milj0oplysnin-
ger.

Det fremgar dog af forarbejderne til milj0oplysningslovens § 2, stk. 3, at "efter direktivets artikel
4, stk. 2, litra f (DIREKTIV 2003/4/EF), vil en anmodning om adgang til milj0oplysninger kunne
afslas, hvis offentligg0relsen kan have en ugunstig indvirkning pa beskyttelsen af personoplys-
ninger og/eller sagsakter vedrarende fysiske personer, hvis den pagaeldende person ikke har givet
samtykke til offentligg0relse heraf, og hvis en sadan fortrolighed har hjemmel i national ret eller
faellesskabsret.

Den saerlige beskyttelse, som bl.a. fortrolige personoplysninger saledes nyder efter direktivet,
f0rer til, at den konkrete afvejningsregel i almindelighed vil indebasre, at der ikke vil skulle med-
deles aktindsigt i de oplysninger om enkeltpersoners private forhold, der er omfattet af offentlig-
hedslovens § 12, stk. 1, nr. 1."

Der skal saledes i det foreliggende tilfaelde foretages en afvejning af pa den ene side beskyttelsen
af helbredsoplysninger vedrarende de personer, der faerdes i landbrug med svinestalde og pa den
anden side den interesse offentligheden matte have i at fa kendskab til MRSA udbrud i konkrete
svinebesaetninger.
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Inden denne afvejning foretages skal der dog oplyses f01gende om Sundhedsstyrelsens holdning
til MRSA i svinebesastninger og tilknyttede husstande.

Sundhedsstyrelsen bar i perioden fra 2008 og til den 2. udgave af MRSA-vejledningen udkom i
november 2012 pa hjemmesiden haft sasrlige informationsbreve til husstande med kontakt til svi-
nebesastninger, hvor der har vaeret pavist MRSA. Arsagen til dette er, at Sundhedsstyrelsen har
betragtet disse personer som vasrende i sasrlig risiko, hvis man fx skulle opereres eller fik alvorlige
infektioner. Dette uanset om personen forinden har fact pavist MRSA eller MRSA alene har vae-
ret pavist i svinebesastningen (hvilket ogsa fremgar af informationsbrevet).

Med den nye vejledning fra 2012 betragtes alle personer med dagligt arbejde i en svinestald eller
som pa anden made har arbejdet med levende svin, samt disse personers husstandsmedlemmer
som vasrende i saerlig risiko i forbindelse med fx indlaeggelse pa sygehus eller operationer. Derfor
er de specielle informationsbreve nu rettet mod alle, der arbejder i svinebesaetninger og deres hus-
stande. ^ndringen i den nye vejledning skyldes, at antallet af smittede besastninger nu anses for at
vasre sa stort, at det ikke lasngere er muligt at have en sikker viden om, at en svinebesastning ikke
er smittet.

Det har saledes meget lasnge vaeret og er fortsat Sundhedsstyrelsens opfattelse, at hvis en svinebe-
saetning har MRSA, sa er risikoen for, at de berarte husstande ogsa kan vasre smittet, stor. Som det
fremgar af Sundhedsstyrelsens vejledning har unders0gelser saledes vist, at ca. 30-80 % af de
personer, der dagligt opholder sig i MRSA 398 positive besaetninger, vil vaere raske basrere.

Nar Sundhedsstyrelsen har 0nsket at g0re de berarte og sundhedsvassenet opmasrksom pa den
sasrlige risiko for MRSA, er det f0rst og fremmest for at de berarte personer, hvis de f.eks. skal
opereres, kan fa den korrekte behandling i tilfaelde af en behandlingskraevende infektion.

Pga. sandsynligheden for at de bererte personer kan vasre raske MRSA-basrere, anser Sundheds-
styrelsen det for yderst betaenkeligt, hvis identiteten af svinebesaetninger, hvor MRSA er pavist,
offentligg0res.

Sundhedsstyrelsen er af den opfattelse, at det er meget vigtigt, at de berarte trygt kan lade sig un-
ders0ge for MRSA, nar der er sundhedsmasssige grunde hertil.

I 0vrigt anser Sundhedsstyrelsen ikke det at vasre rask MRSA-basrer for at vaere et stort sundheds-
problem for den enkelte, nar reglerne i vejledningen overholdes. Denne information har dog vist
sig at vasre meget svasr at kommunikere til offentligheden.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ofte vil vasre sa stort sammenfald mellem forekomst
af MRSA i svinebesastningen og hos personer med dagligt arbejde i samme svinebesaetning og
disses husstandsmedlemmer, at offentligg0relse af en besastnings MRSA-status er det samme som
at offentligg0re, at personer, der bor/arbejder pagasldende sted med stor sandsynlighed kan vasre
smittet.

I forhold til den afvejning, der skal foretages efter milj0oplysningslovens § 2, stk. 3, skal det sale-
des i f0rste omgang vurderes, om en offentligg0relse af ovenstaende oplysninger om MRSA i
svinebesastninger tillige medf0rer en offentligg0relse af enkeltpersoners helbredsoplysninger, som
er beskyttelsesvasrdige efter offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Offentlighedslovens § 30, nr. 1, fastslar, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om en-
keltpersoners private, herunder 0konomiske, forhold.



Ved vurderingen af, hvilke oplysninger der vedrarer "private forhold", er det afg0rende navnlig,
orn "oplysningerne er af en sadan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet b0r
kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab", jf. Folketingstidende 1985-86, tillaeg A, sp.
226.

Det fremgar af Offentlighedskommissionens betaenkning (2009/1510 p. 648), at oplysninger, der
er omfattet af persondatalovens §§ 7-8, vedrerende rent private forhold, uden videre er omfattet af
undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1, da der er tale om "saerligt f01-
somme" oplysninger. Det gaelder bl.a. oplysninger om racemasssig eller etnisk baggrund, politisk,
religios eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmeessige tilh0rsforhold samt oplysninger om
strafbare forhold, helbredsforhold og seksuelle forhold.

Oplysninger vedr0rende MRSA i svinebesastninger fortasller ikke direkte noget om enkeltperso-
ners helbredsforhold eller andre private forhold.

Imidlertid beskytter bestemmelsen ogsa indirekte helbredsoplysninger, idet ogsa en (uberettiget)
mistanke om, at en person har MRSA, vil vaere en helbredsoplysning omfattet af offentlighedslo-
vens § 30, nr. 1.

Som anf0rt ovenfor er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der i en svinebesastning ofte vil vaere
sa stort sammenfald mellem MRSA i besaetningen og personer med dagligt arbejde i samme svi-
nebesaetning og disses husstandsmedlemmer, at offentligg0relse af en besastnings MRSA-status er
det samme som at offentligg0re, at de pagasldende med stor sandsynlighed kan vaere smittet.

Det forhold, at oplysningen om MRSA i en svinebeholdning ikke i sig selv afs!0rer oplysninger
om enkeltpersoners helbredsforhold eller oplysninger om, hvilke medarbejdere, der konkret har
haft kontakt med svinene, aendrer dog ikke pa det forhold, at oplysningen om MRSA i en svinebe-
saetning vil medf0re en mistanke om, at personer ansat eller boende pa det konkrete landbrug er
smittet med MRSA. Saerligt ogsa henset til, at alle der arbejder i svinebesaetninger og deres hus-
standsmedlemmer betragtes som vasrende i sasrlig risiko, jf. Sundhedsstyrelsens MRSA-
vejledning fra 2012.

Det er saledes Sundhedsstyrelsens vurdering, at oplysninger om MRSA-smitte i konkrete svinebe-
saetninger ligeledes ma betragtes som vasrende oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold,
jf. offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Henset til ovenstaende skal der saledes foretages en afvejning af hensynet til beskyttelsen af en-
keltpersoners helbredsoplysninger over for offentlighedens interesse i at fa kendskab til de kon-
krete svinebesastninger, som er smittet med MRSA.

Som det fremgar af Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning (vejl. nr. 9555 af 14. november 2012)
synes MRSA 398 at smitte mindre mellem mennesker end andre MRSA-typer. Risikoen for at
smitte personer uden for svinelandbruget ved f.eks. bes0g eller sociale aktiviteter har saledes ogsa
vist sig at vasre meget ringe. Risikoen for smitte ved f.eks. at tage pa bondegardsbes0g, hvor der
holdes svin, anses for at vasre meget lille, hvis personerne i 0vrigt er sunde og raske. Ligeledes ma
personer, der er smittet med MRSA 398, gerne komme i skole, daginstitutioner og deltage i socia-
le aktiviteter, safremt der ikke er tegn pa aktiv infektion med MRSA.

Det fremgar ligeledes af vejledningen, at der alene synes at vaere meget begraenset/ingen risiko for
at blive bajrer af MRSA, hvis man kun handterer k0d eller d0de svin (arbejde pa slagterier). Un-
ders0gelser har pavist MRSA 398 i svine- og kyllingekod, men unders0gelserne har ikke vist no-
gen tegn pa, at MRSA overf0res via k0d hverken ved handtering eller spisning.



Da risikoen for smitte med MRSA 398 for personer, der ikke arbejder eller bor pa landbrug med
svinebesastninger, saledes ma anses for at vaere meget begraenset eller slet ikke til stede, ma of-
fentlighedens interesse i at fa kendskab til de konkrete landbrug, der har MRSA-smittede svinebe-
saetninger, saledes ligeledes anses for at vasre meget begrasnset, ogsa henset til at denne smitte
generelt har begrasnset eller ingen betydning for den bredere befolknings sundhedstilstand som
sadan.

Som ogsa anf0rt i forarbejderne til milj0oplysningslovens § 2, stk. 3, f0rer den sasrlige beskyttel-
se, som bl.a. fortrolige personoplysninger saledes nyder efter direktivet, til, at den konkrete afvej-
ningsregel i almindelighed vil indebasre, at der ikke vil skulle meddeles aktindsigt i de oplysnin-
ger om enkeltpersoners private forhold, der er omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 1. Dette
ma isasr antages at vasre tilfasldet i situationer som den foreliggende, hvor offentlighedens interes-
se i at fa kendskab til de enkelte landbrug, ma anses for at vasre meget begrasnset.

Samlet set er det saledes Sundhedsstyrelsens opfattelse, at oplysningerne om, i hvilke konkrete
svinebesastninger, der er pavist MRSA, kan undtages fra aktindsigt i medf0r af milj0oplysnings-
lovens § 2, stk. 3, jf. offentlighedslovens § 30, nr. 1.


