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Høringssvar- forslag til lovendringer overfor utlendinger som er idømt særreaksjon 

Innledning 

Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) viser til høringsbrev fra Justis- og 
beredskapsdepartementet datert 19.06.2014. 

Saken gjelder forslag til endringer i straffeloven, helsepersonelloven og utlendingsloven med 
betydning for utlendinger som er illagt stafferettslig særreaksjon (tvungent psykisk helsevern 
eller tvungen omsorg) i Norge. 

Formålet med endringene er gi utlendingsmyndighetene et bedre informasjonsgrunnlag til 
vedtak om utvisning, styrke hjemstatens evne til å tilrettelegge for god oppfølging av den utviste, 
og å regulere dommens rettskraftvirkningen i Norge ved en faktisk retur til hjemstaten. 

SAK har ingen merknader til endringene i straffeloven og utlendingsloven. 

Merknader til endringer i helsepersonelloven 

Vi støtter departementets forslag til ny§ 29a i helsepersonelloven. Forslaget fritar 
helsepersonell fra taushetsplikt overfor utlendingsmyndighetene og utlendingens hjemstat til 
ovennevnte formål. A frita for taushetsplikt vil etter vår oppfatning i denne sammenheng veie 
tyngre enn utlendingens behov for vern av privatlivets fred. 

Vi ser av lovforslaget og merknadene til dette at det ikke er lagt opp til en ubetinget 
utleveringsplikt, men en utleveringsrett. Det virker fornuftig at helsepersonell får anledning til å 
gjøre en nødvendighetsvurdering på bakgrunn av en begrunnet anmodning fra 
utlendingsmyndighetene og utlendingens hjemstat. Vi tror at dette kan bidra til å bevare eller 
styrke tiliten mellom norsk helsepersonell og de som ber om informasjon, og skape et godt 
klima for gode samarbeidsrutiner. 

Som autorisasjonsmyndighet etter helsepersonelloven er ikke SAK omfattet av lovforslaget da 
forslaget retter seg mot «helsepersonell». SAK får i mange saker informasjon om 
helsetilstansden til helsepersonell som har søkt om eller allerede gitt en autorisasjon/lisens her. 
Grunnen til dette er at SAK er forpliktet til å vurdere hvorvidt de er egnet til å utøve yrket, f.eks. 
på grunn av fysiske eller psykiske lidelser eller på grunn av kritikkverdige handlinger. 
Helsetjenesten vil oftest ha den mest utfyllende informasjonen om den enkeltes helsetilstand, 
og SAKs informasjon er i svært mange sammenhenger innhentet derfra. Likevel ser vi ikke bort i 
fra at SAK vil kunne ha delinformasjon som i enkelte tilfeller er svært nyttig for at 
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utlendingsmyndighetene og kanskje også hjemstatens myndigheter kan skaffe seg et 
helhetsbilde av noens helsetilstand. Vi stiller oss derfor åpne for et fritak fra vår egen 
taushetsplikt til sakens formål dersom informasjonsbehovet kan defineres relativt entydig. 
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