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DNA i politiarbeid. Oppfølging av Bioteknologirådets uttalelse fra 2018  

Den 1. november 2018 sendte Bioteknologirådet uttalelsen «DNA i politiarbeid. Nye metoder, 

nye problemstillinger» til Justis- og beredskapsdepartementet. Den 19. november 2018 sendte 

Rådet uttalelsen sammen med et brev til Justis- og beredskapskomiteen (vår ref. 2018/85). 

 I uttalelsen diskuterte Bioteknologirådet nye måter å bruke DNA i politiarbeid. Uttalelsen ble 

svært godt mottatt av fagmiljøer som Kripos, Riksadvokaten samt de rettsmedisinske miljøene 

ved Oslo universitetssykehus og Rettsmedisinsk senter ved Universitetet i Tromsø.  

Metodene Bioteknologirådet diskuterte i uttalelsen har blitt mer aktualisert de siste to årene. 

Amerikansk politi har brukt metodene til å oppklare flere titalls saker. I januar 2019 vedtok den 

svenske Riksdagen lovendringer som åpnet opp for at svensk politi kunne ta i bruk metodene, 

og de har siden blitt brukt i to såkalte «pilotfall». I ett av disse har samarbeid med en 

slektsforsker og søk mot en privat slektskapsdatabase ledet til oppklaring av et dobbeltdrap.  

Både KRIPOS og de rettsmedisinske fagmiljøene har ved flere anledninger gitt uttrykk for at de 

ser nyttepotensialet ved de nye metodene, men at de avventer juridiske avklaringer av 

politiets handlingsrom innenfor gjeldende regelverk. KRIPOS har uttrykt at de nye metodene 

kan være aktuelle i saker som omhandler alvorlig kriminalitet. På et webinar i regi av 

Bioteknologirådet og Nordisk komité for bioetikk (NCBIO) i september fortalte Turid Haugen 

Thor fra KRIPOS at politiet i dag har 51 uløste drapssaker.  

I brevet fra Bioteknologirådet til justiskomiteen 19.11.18 heter det at «Et samlet 

Bioteknologiråd mener at det er behov for å avklare de juridiske rammene for disse 

teknologiene i Norge.»  

Det nåværende Bioteknologirådet støtter enstemmig denne oppfordringen. Rådet mener det 

er svært uheldig at Norge har en uavklart situasjon når det gjelder hvilke metoder politiet kan 

benytte i saker som omhandler alvorlig kriminalitet. Rådet ber med dette om at det blir satt i 

gang et arbeid for å utrede og avklare uavklarte spørsmål knyttet til bruk av DNA i politiarbeid. 

Rådet bidrar gjerne i et slikt arbeid.  
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