
DEN NORSKE
LEGEFOR ENING

Justis- og politidepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

lovavdelingen@jd.dep.no

Deres ref.: Vår ref.: 11/6469 Dato: 16.01.2012

Høringssak: Behandlingen av sivile krav etter terrorhandlingene 22. juli
2011. Forslag til enkelte endringer i voldsoffererstatningsloven og
straffeprosessloven.

Vi viser til departementets høringsbrev av 7. desember 2011 med oversendelse av
høringsnotat med forslag til enkelte endringer i voldsoffererstatningsloven og
straffeprosessloven på bakgrunn av terrorhandlingene 22. juli 2011.

Høringsfristen er satt til 18. januar d.å. På bakgrunn av den korte høringsfristen har saken
vært behandlet administrativt av Legeforeningens sekretariat. Høringsnotatet har på grunn av
den korte tidsfristen ikke vært sendt til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen, eller
vært behandlet av Legeforeningens Sentralstyre.

Legeforeningen ønsker å kommentere forslaget om å utvide virkeområdet for
voldsoffererstatning til å omfatte personer som har ytt bistand i forbindelse med denne type
handlinger. Departementet har i punkt 7 i høringnotatet foreslått at personkretsen som etter
skjønn kan tilkjennes voldsoffererstatning etter voldsoffererstatningsloven § 1 annet ledd skal
endres slik:

«Voldsoffererstatning kan dessuten ytes

a) ved personskade som har oppstått i forbindelse med hjelp til politiet eller andre med
politimyndighet under arrestasjon, i forbindelse med avverging eller forsøk på avverging av en
straffbar handling eller i forbindelse med lovlig pågripelse eller forsøk på dette, og
b) ved personskade oppstått i forbindelse med hjelp til ofre for en straffbar handling som krenker
liv, helse eller frihet, for å avverge eller begrense skadefølgene av den straffbare handlingen.»

Legeforeningen støtter forslaget om å utvide personkretsen som kan tildeles
voldsoffererstatning. Legeforeningen slutter seg til departementets betraktninger om at ingen
av dem som hjalp terrorofrene bør avskjæres muligheten for voldsoffererstatning.
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Legeforeningen vil videre bemerke at vi oppfatter forslaget som en generell lovendring, som
ikke bare vil kunne omfatte berørte etter hendelsene 22. juli 2011. Legeforeningen vil i denne
sammenheng peke på at det med økende voldskriminalitet blant annet vil kunne oppstå
situasjoner der helsepersonell blir utsatt for vold ved utøvelsen av sitt yrke. Legeforeningen
anser det viktig med ordninger som ivaretar helsepersonell som blir utsatt for fare i sitt yrke,
og støtter lovendringsforslaget.
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