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Høringssvar - forslag til forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i
annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv.

Vi viser til brev av 9. februar 2011 fra Justis- og politidepartementet om forslag til forskrift til
den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv.

Høringsdokumentet har vært sendt til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen, og
høringssvaret er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.

Legeforeningen støtter i all hovedsak forslaget til forskrift til den nye vergemålsloven og
endring i annen lovgivning som følge av nye vergemålslov mv.

Vi er enige i at det som oftest er fastlegen som bør avgi slik erklæring for hjemmeboende, og
at for personer i institusjon vil di;t være institusjonens leges som bør avgi erklæring.

Erfaringer viser at det kan være vanskelig — og noen ganger tilnærmet umulig — å få til en
utskiftning av verge som er fami!iemedlem, der vergen viser seg å være uegnet. Vi håper
dette blir bedre med den nye veft;emålsloven med forskrift.

Det registreres at elektronisk owrføring ikke er prioritert. Vi understreker at det er nødvendig
at dette skjema blir integrert i de: elektroniske pasientjournalsystemet på legekontorene. For
øvrig støtter vi forslaget om atIceerklæringen utarbeides i samarbeid med Legeforeningen.

Vi finner grunn til å bemerke at som hovedregel bør settes en svarfrist på tre uker, og at i
hastesaker kan Fylkesmannen aYale kortere frist i samarbeid med legen.

Når det gjelder honorering er \/ nige i at det er naturlig at det er Fylkesmannen som ber om
erklæringen som også honorere.. :lrbeidet. Vi registrerer at det er foreslått en dialog med
Legeforeningen når det gjelder ;onorering, og vil bemerke at vi støtter dette.
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Endelig støtter vi at tingretten fortsatt skal oppnevne verge i tilfeller vedrørende
svangerskapsavbrudd, sterilisering og kastrering.

Med vennlig hilsen

Geir Riise
generalsekretær

Anne Kjersti Befring
direktør

Saksbehandler: Camilla Fagerholt Storli


