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Forslag om ny bestemmelse i lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 – 
unntak fra helsepersonells taushetsplikt (etterkontroll av bestemmelser om 
strafferettslig utilregnelighet og særreaksjoner). 
 
 
I forbindelse med evalueringen av reglene om strafferettslig utilregnelighet og særreaksjoner 
vil det være nødvendig å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. 
 
Det er vårt klare inntrykk at det er behov for både å gjennomføre utredningen, og at det i 
den forbindelse savner rettslig grunnlag å innehente relevant informasjon. 
 
Det er foreslått at det innsamlede materialet skal lagres i en tidsbegrenset periode ved 
Ullevål sykehus, for deretter makuleres. Det er etter det vi kan forstå ikke presisert hvordan 
man tenker seg at de digitaliserte opplysningene skal håndteres. Det er opplyst at de skal 
lagres på en egen ”forskningsserver”, og om det skal slettes fra denne på samme vilkår 
fremgår ikke. PEL forslår at det presiseres hvordan man skal håndtere de digitaliserte 
opplysningene for å unngå utfordringer med dette i fremtiden. Rettslig sett fremstår det 
som naturlig at man må ha den samme tidsbegrensning uavhengig av om opplysningene er 
lagret på data, eller finnes i papirversjon. 
 
Det er etter vår oppfatning også fornuftig, slik departementet selv redegjør for, at man ikke 
forsøker å løse dette spørsmålet ved å innhente samtykke fra de pasientene det gjelder. Det 
kan tenkes mange grunner til at mennesker ikke ønsker at nettopp deres historie skal inngå i 
en slik samling av opplysninger, og spørsmålet er for avgjørende til at de kan stenge for 
evalueringen ved å nekte samtykke. Det samme gjelder dersom man må tolke de enkelte 
samtykker for å avklare hvor langt de gjelder, eller at de kalles tilbake. Vi er allerede i dag 
kjent med denne problemstillingen i forbindelse med ordinære etterforskningsskritt, jf strl § 
44. 
 
Ny § 29 a i helsepersonelloven skal lyde: 
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Departementet kan bestemme at helseopplysninger kan eller skal gis til bruk ved etterkontroll av reglene om 
særreaksjonenen overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg, og at det kan skje uten hinder 
av taushetsplikt etter § 21. Til slikt vedtak kan knyttes vilkår. Reglene om taushetsplikt etter denne lov 
gjelder tilsvarende for den som mottar opplysningene. 
 
PEL har ingen innvendinger mot den foreslåtte utformingen av bestemmelsen. 
 
 
PEL støtter forslaget. 
 
 
 
 
For Politiembetmennenes landsforening, 
 
 
Jan Olav Frantsvold 
 
 


