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FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV

HØRINGSUTTALELSE FRA DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) er ikke høringsinstans i denne saken. Notatet berører
imidlertid forhold som griper inn i kOmmisjonens virksomhet og vi vil derfor benytte
anledningen til å komme med våre synspunkter.

DRKs viktigste oppgave er å kvalitetssikre sakkyndige rettsrnedisinske uttalelser
straffesaker. Vi mottar et økende antall sakkyndige uttalelser i klinisk rettsmedisin, blant
annet der personer har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I 2009 var antallet 635, en
øking på over 50 % fra 2005. Vi ser imidlertid med bekymring på at kvaliteten på uttalelsene
er svært variabel. I 20-25% av sakene er kvaliteten bekymringsfullt dårlig på en slik måte at
de ikke kan brukes som tilfredsstillende dokumentasjon i disse sakene. Det er også viktige
regionale forskjeller. Dette har både medisinske konsekvenser for den enkelte og juridiske
konsekvenser ved en evt. straffeforfølgelse.

Ansvaret for håndtering av disse sakene er lagt til kommunene, ofte lagt til legevakt eller
organisert i overgrepsrnottak. DRK gir regelmessig tilbakernelding til de sakkyndige når
rettsmedisinske uttalelser er mangelfulle eller har svakheter uten at man av den grunn har
registret noen vesentlig bedring de senere årene. DRK er av den oppfatning at viktige
forutsetning for å heve kvaliteten i disse sakene er en tilfredsstillende og forpliktende
organisering av virksomheten samt en plan for kompetanseheving med evt sertifisering. I dag
er virksomheten ikke regulert i lov eller forskrift og således mindre forpliktende enn om slik
regulering hadde foreligget. Vi kan heller ikke se at dette lovforslaget inkluderer
overgrepsmottak som en lovpålagt oppgave.

DRK er av den oppfatning at lovforslaget bør inkludere en plikt for kommunene til å
organisere mottak for personer som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep
(overgrepsmottak). Dette vil kunne sikre finansiering av tjenesten, tilgjengelighet, faglig
utvikling og den nødvendige kompetanseheving på nasjonalt nivå.
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