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Utlendingsdirektoratets høringssvar - Forslag til 
forskrift om nasjonal kjernejournal 
(kjernejournalforskriften)

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) høringsbrev av 25. 
januar 2013 med forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal. 

Utlendingsdirektoratet har kommentarer til kjernejournalens virkeområde.

Etablering av kjernejournal skal automatiseres ved at så snart personer som 
bor eller oppholder seg i Norge over en viss tid får tildelt et fødselsnummer 
eller D-nummer, omfattes de også av nasjonal kjernejournal. HOD foreslår 
derfor at det i forskrift § 3 fastsettes at nasjonal kjernejournal kan opprettes 
for alle som omfattes av pasient- og brukerrettighetsloven og som har D-
eller F-nummer.

Det fremgår ikke entydig av høringsbrevet eller forslag til 
kjernejournalforskrift (§ 3) om asylsøkere som har fått tildelt unik 
personidentifikator (D- eller F-nummer) skal omfattes av nasjonal 
kjernejournal. Departementet uttaler i høringsbrevet at DUF-nummer ikke 
tilfredsstiller behovene ved etablering av kjernejournal og kan derfor ikke 
benyttes. Det er imidlertid mange asylsøkere som får tildelt D-nummer mens 
søknad om beskyttelse er til behandling hos utlendingsmyndighetene, for 
eksempel i forbindelse med legebesøk. For øvrig vurderes det i forbindelse 
med moderniseringsarbeidet i folkeregisteret å tildele D-nummer til alle 
asylsøkere allerede på søknadstidspunktet.

Asylsøkere omfattes i utgangspunktet av pasient- og brukerrettighetsloven, 
men i forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast 
opphold i riket (FOR-2011-12-16-1255) gjøres enkelte unntak for asylsøkere. 
Forskriften § 6 tredje ledd fastslår at asylsøkere ikke har krav på 
omsorgstjenester etter lovens § 2-1a annet ledd. Unntaket gjelder imidlertid 
kun for voksne asylsøkere.

Asylsøkende barn har rett til helse- og omsorgstjenester selv om de bor i 
asylmottak eller har tilbud om opphold i asylmottak. Forskriften § 4 gir barn 
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rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, mens § 6 
tredje ledd unntar asylsøkere fra omsorgstjenester etter pasient- og 
rettighetsloven § 2-1 a annet ledd. Det var derfor behov for å avklare om 
asylsøkende barn har rett til omsorgstjenester i kraft av å være under 18 år, 
eller om de avskjæres fra denne retten fordi de har tilbud om opphold i 
statlig asylmottak. Helse- og omsorgsdepartementet har foretatt en 
vurdering av forholdet mellom de to paragrafene i forskriften og har kommet 
til at § 4 skal gis forrang. Dette fremgår i brev av 9. juli 2012 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

I lys av ovennevnte forhold synes Utlendingsdirektoratet det er uavklart om 
alle asylsøkere er unntatt kjernejournalforskriften, eller om det kan opprettes 
kjernejournal for asylsøkere med unik personidentifikator.

Utlendingsdirektoratet ser at det kan være gode grunner for at også 
asylsøkere omfattes av forskriften, og mener derfor at det bør fremgå tydelig 
av kjernejournalforskriften § 3 at det kan opprettes nasjonal kjernejournal for 
asylsøkere med unik personidentifikator.

Med hilsen 

Stephan Mo 
avdelingsdirektør

Marius Mølmen Moen
underdirektør
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