
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 25. maj 2018 stillet følgende spørgs-

mål nr. 76 (L 146 – forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i 

Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)) til 

sundhedsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 76:  

”Ministeren bedes kommentere henvendelserne af 25/5-18 fra Anne-Marie Krogs-

bøll, Herlev, jf. L 146 - bilag 32 og 33. ” 

 

Svar: 

For så vidt angår henvendelsen af 25. maj 2018, jf. bilag 32, skal det først og frem-

mest bemærkes, at det med ændringsforslagets § 1, nr. 1, foreslås, at oplysninger, 

som opbevares i Nationalt Genom Center, ikke kan udleveres til politiet efter retsple-

jelovens regler om edition, medmindre der er tale om efterforskning af en overtræ-

delse af straffelovens § 114 eller § 114 a om terrorisme og terrorlignende handlinger.  

 

Det vil betyde, at oplysningerne, der opbevares i Nationalt Genom Center, ikke vil 

kunne udleveres til politiet til brug for efterforskning af anden kriminalitet end terro-

risme og terrorlignende handlinger, herunder eksempelvis efterforskning af en sag om 

(almindeligt) drab. 

 

For så vidt angår spørgsmålet om, hvornår det stod klart, at det – med det lovforslag 

som blev fremsat – ikke kan udelukkes, at en dommer i en ekstraordinær situation, 

f.eks. til brug for forebyggelse af et forestående terrorangreb, vil kunne give politiet 

en retskendelse, der pålægger Nationalt Genom Center at oplyse identiteten på en 

person med en bestemt dna-profil, henvises der til L 146 endeligt svar på spørgsmål 

nr. 35.  

 

For så vidt angår henvendelsen af 25. maj 2018, jf. bilag 33, kan det oplyses, at oplys-

ninger, som opbevares i Nationalt Genom Center, kun vil kunne udleveres til politiet 

til brug for efterforskning af terrorisme og terrorlignende handlinger, og det vil alene 

kunne ske i henhold til retsplejelovens regler om edition, hvilket indebærer, at der 

som udgangspunkt vil skulle indhentes en retskendelse, der pålægger Nationalt Ge-

nom Center at udlevere oplysningerne. 

 

Det indebærer, at Nationalt Genom Center – efter retsplejelovens regler om edition –
ud fra et dna-spor, vil kunne pålægges at søge i centrets genomoplysninger for at 

søge at identificere en person. 
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