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Høring - Politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre  

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets (JD) brev av 30. august 2016.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende merknader til saken: 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har merket seg at det foreslås at utlevering av opplysninger 

til politiet, ikke bare for grensekontroll eller alminnelig utlendingskontroll, men også for 

"andre politimessige formål eller for kvalitetskontroll av opplysninger i politiets registre" (jf. 

forslaget til ny § 84 c annet ledd), skal kunne skje i form av at politiet foretar direkte søk i 

utlendingsmyndighetenes datasystemer.  

 

Selv om det i bestemmelsens annet ledd spesifiseres hvilke personopplysninger som skal 

kunne utleveres, forstår HOD det slik at adgangen til direkte søk i utlendingsmyndighetenes 

datasystemer i praksis vil gi politiet tilgang til mye mer informasjon, herunder 

helseopplysninger. Dersom dette medfører riktighet, mener HOD at en adgang til direkte søk 

etter forslagets annet ledd ikke bør innføres før opplysninger om helse mottatt fra lege eller 

annet helsepersonell (legeerklæringer mv.) i praksis kan skjermes for slike søk. 

 

HOD har også merket seg adgangen etter ny § 84 c tredje ledd til å utlevere opplysninger fra 

utlendingsmyndighetene til politiet når det er nødvendig for forebygging og etterforskning av 

brudd på utlendingslovgivningen og lovbrudd som kan medføre høyere straff enn fengsel i 

seks måneder. Ut i fra omtalen under høringsnotatets punkt 5.4, vil det ikke foreligge noen 
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begrensninger med hensyn til hvilke opplysninger som skal kunne utleveres ut over 

begrensning som kan utledes av personopplysningsloven om at det ikke skal utleveres flere 

opplysninger enn det som er nødvendig for formålet.  

 

HOD vil i denne sammenhengen gjøre oppmerksom på den svært begrensede adgangen 

helsepersonell har til å utlevere helseopplysninger til politiet i tilknytning til straffesaker. 

Helsepersonell har verken plikt eller rett til å utlevere helseopplysninger til politiet 

utelukkende for etterforsking eller oppklaring av straffbare forhold. Ut i fra 

nødrettsbetraktninger er det imidlertid gjort unntak for visse situasjoner for å avverge alvorlig 

skade. Den klare hovedregel er at opplysninger/resultater helsepersonell får under behandling 

av en pasient, er underlagt taushetsplikt og ikke kan videreformidles for annet enn 

behandlingsformål. Det er grunnleggende og viktige hensyn som ligger bak denne svært 

begrensede adgangen til å videreformidle helseopplysninger, herunder særlig å sikre tilliten 

mellom helsepersonell og pasient. Helse- og omsorgsdepartementet ber om at dette 

gjenspeiles i JDs videre arbeid med utlendingsmyndighetens adgang til å utlevere 

opplysninger til politiet. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Siv Wurschmidt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tone Kurås 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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