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Høringsnotat – forslag om ny bestemmelse i lov om helsepersonell mv. av 2. 
juli 1999 nr. 64 – unntak fra helsepersonells taushetsplikt (etterkontroll av 
bestemmelser om strafferettslig utilregnelighet og særreaksjoner) 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) brev av 15.02.2007 om 
ovennevnte. 
 
Forslaget om unntak fra taushetsplikt berører personer i en særlig sårbar situasjon. 
Formålet med unntaket er imidlertid å muliggjøre en etterkontroll av bestemmelser 
som har betydning for en tilsvarende sårbare gruppe av personer. HOD synes å ha veid 
hensynene for og imot behovet for unntak fra taushetsplikten på en god måte.  
 
Det er i høringsnotatet fremhevet at lovforslagets unntak fra taushetsplikten av hensyn 
til personvernet begrenses i omfang, både hva gjelder antall personer som får tilgang på 
opplysningene og hvilke opplysninger utredningsgruppen har anledning til å innhente. 
Dette gjenspeiles imidlertid ikke i det konkrete lovforslaget.  
 
Bestemmelsen åpner for at departementet kan knytte vilkår til vedtak om unntak fra 
taushetsplikten. Det legges til grunn at det vil bli satt vilkår om begrensninger som 
nevnt over. Tatt i betraktning at den foreslåtte bestemmelsen er midlertidig og knyttet 
til en konkret etterkontroll, bør man vurdere å nevne disse begrensingene direkte i 
lovteksten. Særlig fordi dette synes å være begrensinger som HOD allerede har vurdert  
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som en forutsetning for at unntak kan gis. Dette kan for eksempel formuleres slik: ”Til 
vedtaket skal det knyttes vilkår blant annet for antall personer som kan gis innsyn og for 
hvilke opplysninger det kan gis innsyn i.” 
 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet er kjent med at også Datatilsynet har 
avgitt høringsuttalelse i denne saken. 
 
Vi har ingen andre merknader. 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Owe Kristiansen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Anne Kristine Hage 
 rådgiver 


