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Høring- Register over drap og vold med dødelig utgang 
 
Det vises til brev fra Legeforeningen datert 10. oktober 2017. 

 

Overlegeforeningen (Of) behandlet saken på styremøte 15. desember 2017. Styret vedtok 

følgende uttalelse i saken: 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til lov om etablering av 

nasjonalt register over drap eller vold med dødelig utgang. Registerets hovedformål er å bidra 

til kontinuerlig og systematisk kunnskap om drap og vold med dødelig utgang, herunder bidra 

til bedre forståelse av forekomst, årsaksforhold og utviklingstrender. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i høringsnotatet at forskning på og kunnskap om 

drap og vold med dødelig utgang er svært viktig for samfunnet, da dette kan bidra til at vi i 

fremtiden skal kunne forutse og dermed hindre vold som ender med død. 

 

Videre skriver departementet at det ofte blir reist kritikk mot offentlige instanser i etterkant av 

saker der det er begått voldshandlinger med dødelig utgang, da det gjerne anføres at hendelsen 

kunne vært unngått om det fra myndighetenes side hadde blitt iverksatt forebyggende tiltak på 

et tidligere tidspunkt. 

 

Of er enig i at forskning på dette området er av stor betydning, men mener likevel at det er 

andre grep som er viktigere og bør tas før etableringen av et slikt register. Videre har Of 

tidligere uttrykt skepsis til overdrevent bruk av registrering av sensitive personopplysninger, 

noe som også gjelder denne saken. Etter Ofs oppfatning er god forebygging først og fremst et 

spørsmål om ressurser og samhandling mellom ulike sektorer. Følgelig mener Of at et register 

som foreslått av departementet ikke er det sentrale behovet eller beste tiltaket for å forebygge 

drap og vold med dødelig utfall. 

 

Det fremgår av høringsnotatet at departementet har vurdert om det er mulig å opprette det 

foreslåtte registeret med hjemmel i gjeldende lovgivning om helseregister eller 

politiregisterloven. Konklusjonen er imidlertid at dette ikke er mulig, da det fra departementets 

side er ønskelig at registeret skal være tilgjengelig også for andre instanser enn de innenfor 

helse- og justissektoren (for eksempel barnevern og skole).  

 

Videre skriver departementet at for å sikre at data fra ulike kilder skal kunne knyttes sammen 

og gi kunnskap om drap og dødelig vold, er det viktig at opplysningene er personentydige, og 

at fødselsnummer kan brukes for å koble data fra ulike kilder til samme person. Registrerte 



opplysninger skal derfor kunne knyttes til enkeltperson og/eller enkelthendelse. 

 

Of er bekymret for om personvernhensyn vil bli ivaretatt i tilstrekkelig grad i en slik løsning. 

Ikke minst stiller vi spørsmål ved om samfunnet vil klare å verne om alle de ulike involverte i 

saker som omhandler vold og drap, herunder de pårørende/gjenlevende, ettersom det ut fra 

eksemplene som gis i høringsnotatet vil være en stor mengde informasjon som kan tenkes 

registrert. 

 

Of er også skeptiske til at Justis- og beredskapsdepartementet ikke ønsker at registeret skal 

være samtykkebasert. Departementet begrunner dette med at det har vist seg vanskelig å få 

dette til i andre land med tilsvarende registre, samt at studier basert på samtykke angivelig har 

hatt systematiske skjevheter som forringer kvaliteten. 

 

Videre er Of skeptiske til at forslaget legger opp til at gjerningspersonen har rett til innsyn i 

opplysningene som er registrert om vedkommende, dersom vedkommende har mistanke om at 

han/hun står i registeret. Etter Ofs oppfatning bør myndighetene uoppfordret opplyse om at 

slike opplysninger blir registrert. 

 

Departementet fremlegger for øvrig i notatet at kunnskap som kan utledes av forskningen som 

registeret åpner for, vil være grunnlag for styring og kvalitetssikring av politi- og helse- og 

omsorgstjenestens forebyggende arbeid mot drap. Departementet konklusjon er derfor at det er 

et klart samfunnsmessig behov for et register. I den forbindelse viser imidlertid departementet 

til at det begås så få drap i Norge at man også ønsker å registrere gamle drapssaker, samt 

drapssaker uten fastsatt gjerningsperson. Helsepersonell og politi skal i tillegg være forpliktet 

til å gi opplysninger til registeret for å sikre god nok innhenting og tilgang på data. 

 

Of mener at forslaget også er problematisk sett fra et ressursmessig ståsted. Selv om det i 

utgangspunktet ikke dreier seg om mange saker årlig, vil registreringen det legges opp til være 

et arbeid som må gjøres på toppen av alt annet, både innen det offentlige og i det private. Vi 

kan vanskelig se for oss at dette skal kunne utføres uten ressurstilskudd til dem som plikter å 

rapportere inn til registeret.  

 

Oppsummert kan ikke Of støtte at man på det nåværende tidspunkt etablerer et register slik 

som beskrevet i høringsnotatet. Formålet fremstår ikke som tydelig nok, og det råder 

usikkerhet rundt hvordan taushetsplikt og personvern for alle involverte parter skal ivaretas på 

en god og sikker måte.  

 

På mer generell basis er vi imidlertid positive til at departementet ønsker å ta tak i de 

utfordringene vi har når det kommer til drap og vold med dødelig utgang, samt at man ønsker å 

styrke samhandling på tvers av sektorer. 
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