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Høring -  forslag til endringer i reglene i forvaltningslovforskriften om
behandling av søknader om innsyn til bruk for forsking i opplysninger som er
omfattet av taushetsplikt

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av21.06.2010 om ovennevnte.

Politidirektoratet har forelagt høringen for utvalgte politidistrikt, Økokrim og Kripos. Vi
har innen fristen kun mottatt svar fra Kripos, som uttaler at særorganet på bakgrunn av sitt
mandat ikke finner det hensiktsmessig å vurdere endringsforslagene.

Departementet foreslår å endre forvaltningsforskriften § 8 slik at departementene får større
adgang til å delegere myndighet til å gi innsyn i opplysninger til bruk for forskning uten
hinder av taushetsplikt, jf forvaltningsloven § 13 d. Videre foreslås det at saker om
forskerinnsyn, i tilfeller hvor avgjørelsen etter forvaltningsforskriften § 8 bokstav c er lagt til
de regionale komiteene for medisinsk og faglig forskningsetikk (REK), skal fritas fra kravet
etter S9 om fremlegging for Rådet for taushetsplikt og forskning. Vi har merket oss at
bakgrunnen for dette forslaget er at de hensyn Rådet er satt til å ivareta, etter
departementets syn også ivaretas av REK, og at en dobbeltbehandling ikke er forenlig med
formålene ved vedtagelsen av helseforskningsloven om "en postkasse", herunder at
godkjenningsprosessen skulle ta kortere tid.

Politidirektoratet har følgende merknader til endringsforslaget:

Politidirektoratet initierer fra tid til annen forskning der forskningsmaterialet inkluderer
straffesaksdokumenter. Vi har pt engasjertKompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst (Oslo universitetssykehus) til å gjennomføre et
forskningsprosjekt hvor en ønsker gjennomgang av straffesaker som inneholder
"helseopplysninger", jf helseforskningsloven §4 d.

Forskeres tilgang på straffesaksdokumenter er regulert av straffeprosessloven (strprl) § 61e,
hvoretter riksadvokaten kan bestemme at underordnet påtalemyndighet kan eller skal gi
opplysninger til bruk for forsking uten hinder av taushetsplikt. Riksadvokatens kompetanse
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etter denne bestemmelsen representerer således et unntak fra helseforskningslovens mål om
"en postkasse" lagt til REK/NEM.

Ved en henvisning i strpl 5 61e annet ledd til at forvakningsloven §§ 13 d annet og tredje
ledd og 13 e første og annet ledd gjelder så langt de passer, må også riksadvokaten etter
gjeldende rett forholde seg til Rådet for taushetsplikt og forskning, jf
forvakningslovforskriften559. Det betyr at riksadvokaten i enkelte tilfelle må forelegge
søknader innenfor rettspsykiatri for Rådet.

Etter helseforskningsloven må alle forskningsprosjekter innen "medisinsk og helsefaglig
forskning" på helseopplysninger og mennesker forhåndsgodkjennes av REK. Med det vide
mandat REK er gitt i loven, og ikke minst med den fortolkning av mandatet som
REK/NEM hittil har gjort gjeldende, vil en rekke prosjekter innenfor rettspsykiatri også
ansees som fremleggelsespliktige for REK.

Konsekvensen for forskning innen rettspsykiatri er at en rekke prosjekter (som for
eksempel vårt pågående prosjekt om partnerdrap), må forelegges både riksadvokaten, Rådet
for taushetsplikt og forskning og for REK. Denne form for dobbekbehandling har allerede
ført til betydelige problemer for gjennomføringen av initiert forskning.

Saksbehandler:
Gunnvor Hovde
Tlf:23364129

Politidirektoratet ber på bakgrunn av ovenstående om at departementet også vurderer
denne formen for dobbeltbehandling ved Rådet og REK.

Det er i høringsnotatet vist til at Rådet har faglige kvalifikasjoner utover det de enkelte
medlemmene i REK innehar. Dette er et poeng som har kommet tydelig frem i den
pågående saken vedrørende forskningsprosjektet om partnerdrap. Gitt den faglige
sammensetningen i REK, kan vi ikke slutte oss til forslaget om å utvide REKs mandat
ytterligere. For forskning på "helseopplysninger" fra straffesaker er direktoratet av den
oppfatning at det snarere er grunn til å fremheve Rådets kompetanse, og å tydeliggjøre at
Rådet for taushetsplikt og forskning er rette instans for vurdering av denne type forskning,
jf strpls 61 e.
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