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Forslag om utvidet adgang til etterforsking når barn dør plutselig og uventet

HØRINGSUTFALELSE FRA DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON

Den rettsmedisinske kommisjons vil takke for at man fikk anledning til å komme med sine
synspunkter i forhold til denne rapporten som behandler tema som er viktig for
Kommisjonens virksomhet. Uttalelsen er primært utarbeidet av kommisjonens Gruppe for
rettspatologi og klinisk rettsmedisin.

Kommisjonen stiller seg positiv til det foreliggende forslaget om endring i påtaleinstruksen og
i straffeprosesslovens § 224 og er av den oppfatning at forslaget er en viktig presisering av
den nåværende lovgivingen.

Det er skjønnsmessig anslått at dette kan gjelde 30-50 tilfeller årlig og at det vil være aktuelt å
involvere to til tre polititjenestemenn i etterforskingen. Kommisjonen stiller seg positiv til at
politiet får muligheten til etterforsking i disse tilfellene. Man vil likevel tro at det kan bli
vanskelig for enkelte politidistrikt å skaffe seg kompetanse og erfaring i vurderingen av slike
saker. Vi savner derfor en omtale om hvordan man vil sikre kvaliteten i de vurderingene som
blir gjort. I rettsmedisinsk sammenheng faller dette innefor området rettspatologi og klinisk
rettsmedisin, hvor man har erfaring i å vurdere funn både i avdøde og levende personer og
dermed vil være i stand til å vurdere funnene i en bred rettsmedisinsk og medisinsk
sammenheng.

Vi går ut fra at slike undersøkelser gjøres i samarbeide med rettsmedisinsk sakkyndige og at
det gjøres de nødvendige disposisjoner for å styrke de faglige miljøene ved
universitetssykehusene. Der kan man i samarbeide med politiet videreutvikle den
kompetansen man har på området.
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