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Forslag til politiregisterforskriften —Høring

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets ekspedisjon av 15. februar 2012.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)har følgende merknader i saken som knytter
seg til forskriftsutkastets §§ 9-6, 9-7, 50-4, og 53-11.

§ 9-6 Utlevering av opplysninger til andre offentlige organer i deres interesse
I § 9-6 nr. 3 foreslås det at utlevering av opplysninger kan skje til "helseforetak for ivare-
takelse av oppgaver etter lov om helsepersonell."

Vi antar at begrepet "helseforetak" i forskriften sikter til en offentlig virksomhet som
yter helsehjelp/helse- og omsorgstjenester. Det vil si at begrepet ikke er begrenset til å
omfatte helseforetak som definert i helseforetaksloven § 3, men at det også er ment å
omfatte andre offentlige helseinstitusjoner.

Helseforetak yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, ikke etter helsepersonell-
loven. Helsepersonelloven regulerer helsepersonells yrkesutøvelse, mens oppgavene
som skal ytes følger av tjenestelovgivningen. Vi foreslår at det vurderes om forslag til
§ 9-6 nr. 3 kan omformuleres, for eksempel til:

"3. virksomhetersomyter tjenesteretterspesialisthelsetjenestelovenogden kommunale
helse-ogomsorgstjenesteloven,"

Tjenester innenfor psykisk helsevern er en type spesialisthelsetjeneste. Dersom § 9-6
nr. 3 omformuleres som foreslått, vil det komme tydelig frem at bestemmelsen også
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omfatter virksomheter som tilbyr tjenester som omfattes av psykiske helsevernloven.

§ 9-7 Utlevering av opplysninger til private i deres interesse
I § 9-7 nr. 5 foreslås det at utlevering av opplysninger kan skje til "private helseforetak".
Det ligger innebygget i bestemmelsen at den ikke gjelder helseforetak som er definert i
helseforetaksloven § 3.

Vi foreslår derfor at det vurderes om ordlyden i bestemmelsen kan endres til:
"5.private virksomhetersomyter tjenesteretterspesialisthelsetjenestelovenogden
kommunale helse-ogomsorgstjenesteloven."

§ 50-4 Opplysninger som kan registreres
I § 50-4 nr. 5 foreslås det at opplysninger om personens helse innhentet fra helseperso-
nell/helseinstitusjon, for eksempel om medisinbruk, sykdommer, implantater, opera-
sjoner m.v. kan registreres i Savnetregisteret.

Dette er opplysinger som vil være underlagt taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21
flg. Taushetsbelagte opplysinger etter helsepersonelloven kan bare gis videre etter reg-
ler fastsatt i lov eller i medhold av lov. Hjemmelsgrunnlaget for helsepersonell til å utle-
vere opplysninger som nevnt til Savnetregisteret bør derfor angis.

I § 50-4 nr. 7 foreslås det at odontologiske opplysninger, herunder tannlegejournaler,
røntgenbilder, annet bildemateriell og modeller kan registreres i Savnetregisteret. Slike
opplysninger vil også være underlagt taushetsplikt etter helsepersonelloven og forut-
setter hjemmelsgrunnlag for utlevering. Merknaden til § 50-4 nr 5 vil derfor gjelde til-
svarende for § 50-4 nr. 7.

§ 53-11 Innsyn i logg
I utkast til § 53-11foreslås det at "Innsyn i logg gis bare i de tilfeller i som nevnt i § 53-
14 annet ledd første punktum". (Det synes å være en "i" for mye.)

Bestemmelsen synes lite tilgjengelig, men tydeliggjøres i merknadene. Det fremgår der
at det ikke er en ubetinget innsynsrett i lydlogg, men at innsynsretten er begrenset til
tilfeller hvor lydloggen lagres ut over slettefristen på 90 dager.

Forslaget synes ikke å skille mellom de ulike formål lydloggen skal ivareta: Det følger
av forslag til forskrift § 53-2 andre ledd at formålet med lydloggen er å sikre notoritet
om kommunikasjon med operasjonssentralen for å:

Bidra til at aktuelle hendelser og henvendelser til politiet gis en adekvat og
forsvarlig oppfølging, og
Danne grunnlag som bevis i straffesak eller annen undersøkelsessak.
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Det antas at formål som nevnt under nr. 1 blant annet kan omfatte politiets samarbeid
med helsetjenesten / AMK-sentraler.

Departementet arbeider for tiden med å vurdere om det er behov for endringer i regel-
verket for AMK-logg, blant annet spørsmål om oppbevaringsplikt og pasienter og pårø-
rendes innsynsrett.

Departementet antar at en ev. innsynsrett i lydlogg i redningsoppdrag der politi og
AMK-sentralen samarbeider i et oppdrag bør være mest mulig harmonisert.

Høringen av forslag til politiregisterforskriften er omfattende, og vi tar forbehold om at
høringssvaret kan ha mangler.

Med vennlig hilsen

Else JB Andersen e.f.
avdelingsdirektør 5-cf"4
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