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Høring  -  forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet
barnedød

Det vises til Deres epost av 25. oktober 2010 samt justisdepartementets horingsbrev av 21.
oktober 2010.

Til horingsnotatet punkt 5
Det bernerkes at departementet har rett i sin v-urdering av at terskelen allerede i dag er lav
når det gjelder å sette i verk etterforskning når et barn dør plutselig og uventet. Forslaget vil
således ikke medføre de store endringer.

Til horingsnotatet punkt 6
Det vil bli interessant å se utviklingen av helsetjenestens dodsstedsundersokelser, og særlig
vil samarbeidet med politiets egen etterforskaing kunne tenkes å by på utfordringer. Etter
vårt syn er det helt nødvendig at dette forholdet droftes grundig og at det utarbeides klare
instrukser for hvordan de ulike etater skal forholde seg. Forholdet til taushetsplikten må
avklares og koordinering av etterforskning/undersokelser er også påkrevd for å redusere
belasting på de parørende.

Til horingsnotatet punkt 7
Det synes fornuftig å innta den nve bestemmelsen i straffeprosessloven 224 som foreslått,
med nærmere presiseringer i pataleinstruksen.
Til notatets punkt 7.2 betnerkes at det i pataleinstruksen bor fremkomme en avgrensning
mot dødsfall som kan forklares med sykdomshistorie eller åpenbart forhold på dodsstedet.
Man kan her tenke dødsulykker hvor etterforskning ellers ikke er påkrevd eller naturlig. Det
kan være naturkatastrofer som snoskred mv, eller dodsulykke i trafikken som kun involverer
ulykkesbilen hvor forer er dod
Det samme gjelder der barnet har hatt kjent, alvorlig sykdom, og hvor dødsfallet hensett
dette ikke er unaturlig, selv om det kan komme plutselig og uventet. I alle fall bør dette
gjelde når barnet dør på sykehus eller annen institusjon. Skulle det være mistanke om
feilbehandling, vil dette fanges opp av andre regler og etterforskning kan likevel innledes.



Til punkt 7.3 bemerkes at det etter vårt syn bør gis en melding til foreldrene når
etterforskningen avsluttes. Dette gjøres regelmessig i lignende saker der politiet har gjort
undersøkelser rundt eksempelvis selvdrap. Formålet er dels å orientere de etterlatte om at
politiets arbeid er avsluttet og hva resultatet av undersøkelsene ble, samt opplyse dem om
adgangen til å lese sakens dokumenter. Dette bor etter vårt syn gjøres i et personlig brev, og
ikke standardisert brev. Dersom de pårørende har fatt tilsvarende underretning muntlig,
trenger ikke skriftlig melding bli gitt.
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