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Høringsuttalelse - NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004 - 2009  
 

  

I.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 18. juni 2010 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom 

disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen 

har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget består av Erling O. Lyngtveit (leder), 

Arild Dyngeland, John Christian Elden, Gunhild Lærum, Inger Marie Sunde og Torfinn Svanem. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

II. Justisdepartementets høringsbrev 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har ved høringsbrev av 18.06.10 bedt om høringsinstansenes 

syn på de vurderinger og forslag som fremkommer i NOU 2010: 3 Drap i Norge i perioden 2004-

2009.  Rapporten er utarbeidet av et utvalg nedsatt av regjeringen 24. april 2009 med sikte på å 
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komme med forslag for om mulig å iverksette tiltak for å forebygge at personer med kjent 

psykiske lidelse tar liv. Spesielt ber departementet vurdert følgende anbefalinger fra utvalget: 

 

- prioritering av behandling rettet mot risikovurdering/forebygging av voldelig adferd 

blant pasienter med rusavhengighet, personlighetsforstyrrelse m.v. 

- vurdere endringer av aktuelle bestemmelser i helsepersonalloven og politiloven 

vedrørende taushetsplikt og informasjonsrett/-plikt 

- etablering av permanent ordning for forskning på drap. 

 

 

III. Advokatforeningens vurderinger 

 

Utvalget har foretatt en meget grundig gjennomgang av alle saker hvor personer med kjent 

psykisk lidelse har tatt liv i perioden 1. januar 2004 til 1. mai 2009.  

 

Advokatforeningen kan i det vesentlige tiltre de anbefalinger utvalget har gitt.  

 

Til pkt. 16.1: 

 

Advokatforeningen er enig i at voldelig adferd bør være et prioritert tema under behandlingen av 

rusavhengige pasienter og at aktuelle tiltak bør settes inn så snart behovene er avklart og da 

snarest mulig. For å få dette til å fungere etter forutsetningene, er det av vital betydning at det kan 

etableres og opprettholdes et nært og smidig samarbeid mellom ulike aktører, herunder offentlig 

helsevesen, primærhelsetjenesten, sosialmyndigheter, pasienters pårørende og politi. Med sikte 

på å unngå brudd i oppfølging av aktuelle pasienter, foreslår utvalget at det bør etableres 

forpliktende samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner for å sikre god samhandling 

og ”sømløse” overganger der pasientens beveger seg mellom ulike nivåer i helsetilbudet.  

Advokatforeningen støtter dette. 

 

Advokatforeningen ser også utvalgets forslag om å satse på aktivt oppsøkende team som 

verdifullt. Det samme gjelder anbefalingen om å etablere og videreutvikle tverrfaglige 

høyspesialiserte team.  

 

Utvalgets anbefaling om forskning på effekten av individrettede tiltak anses tjenlig og ønskelig for 

å få mer kunnskap med sikte på å redusere risikoen for voldelig adferd innenfor denne 

pasientgruppen.  

 

Advokatforeningen slutter seg til utvalgets anbefalinger under pkt. 16.1.6 og 16.1.7. Det samme 

gjelder for anbefalingene under pkt. 16.1.8. Spesielt vil foreningen fremheve betydningen av at 

hjelpeapparatet tilstreber tett kontakt med pasientens nære pårørende. 

 

Advokatforeningen er enig i at et nært og forpliktende samarbeid mellom politi, kriminalomsorg 

og helse- og sosialvesen kan bidra til å sikre tryggere håndtering av dyssosial og utagerende 

adferd. En iøyenfallende utfordring ved et slikt samarbeid ligger i de begrensninger regelverket 

for taushetsplikt representerer, noe utvalget har problematisert i flere sammenhenger. 

Informasjonsflyt mellom aktører som primært har som siktemål å ivareta pasientens helse- og 

velferdssituasjon, anses prinsipielt mindre problematisk enn hvor opplysninger under et slikt 

samarbeid tilflyter aktører (politiet) som i første rekke skal og bør ha samfunnets og 

allmennhetens trygghet som siktemål. I situasjoner hvor vedkommende pasient ikke uttrykkelig 

har samtykket i at helseopplysninger formidles til politiet, bør det søkes etablert regelverk og 
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retningslinjer som med størst mulig grad av tydelighet forteller pasienten når opplysninger som 

han må forutsette er omgitt av den sterkeste grad av taushetsplikt vil kunne bli formidlet til 

politiet. Uklarhet her vil ellers kunne skape usikkerhet og ramme den tillit som er nødvendig for å 

kunne yte pasienten den hjelp og støtte han eller hun behøver. 

 

Advokatforeningen ser det videre som en fordel at det utarbeides klare retningslinjer for restriktiv 

forskrivning av benzodiazepiner, slik det fremgår av rapportens pkt. 16.1.9. 

 

Til pkt. 16.2.: 

 

Utvalgets anbefaling om økt forskning – herunder at det etableres en permanent forskningsbasert 

ordning for gjennomgang av samtlige drapssaker her til lands – støttes. Det anses også tjenlig og 

positivt om befolkningen kan gis en realistisk forståelse av risiko, og at frykt for dødelig vold ikke 

kommer ut av proporsjoner. Den omtale drap begått av personer med alvorlig psykisk lidelse 

tidvis gis i media kan, ellers lett lede til en grunnløs stigmatisering av personer med psykiske 

lidelser. 

 

Til pkt. 16.4: 

 

Advokatforeningen støtter forslaget om at det gjennomføres systematiske studier om hvordan 

taushetspliktbestemmelser faktisk brukes innenfor og mellom samarbeidende etater.  

 

Foreningen ser det også som viktig at de pårørendes rolle får økt oppmerksomhet. Det bør 

tilstrebes åpenhet i forhold til pasientens nærmeste. Nekter pasienten å gi samtykke til 

informasjonsutveksling med pårørende, bør det etableres rutiner med veiledende retningslinjer 

for når helsepersonellet skal vurdere om det foreligger plikt til å informere pårørende. 

 

Til pkt. 16.5: 

 

Advokatforeningen støtter anbefalingen om klar hjemmel for i hvilke situasjoner helsepersonell 

kan gi ellers taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende aktører i og utenfor helseforetaket, 

jf. pkt. 11.8.2.1. Det bør, som utvalget presiserer, fortsatt være en forutsetning for slik 

informasjonsutveksling at informasjonen er ”nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.” 

 

Hvorvidt den absolutte reservasjonsrett som pasienten har etter dagens § 25 i helsepersonelloven 

bør sløyfes eller mykes opp, finner Advokatforeningen ikke like opplagt. Spørsmålet bør vurderes 

nærmere i tilknytning til ytterligere lovutredning utvalget legger opp til.  

 

Advokatforeningen støtter utvalgets forslag om at helsepersonell skal pålegges plikt til å varsle 

politiet om at pasienter som er i besittelse av skytevåpen ikke lenger oppfyller de helsemessige 

vilkår for å inneha våpen – tilsvarende som ved førerkort, (pkt. 11.8.3.2.). 

 

Foreningen støtter også forslaget om å endre politiloven § 24 fjerde ledd nr. 3, slik at politiet gis 

adgang til å gi informasjon til det private helsevesen i forebyggende øyemed.  

 

Advokatforeningen er enig i at eventuelle endringer i bestemmelsene om taushetsplikt bør 

vurderes og utredes nærmere. 
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IV. Oppsummering 

 

Advokatforeningen ser utvalgets rapport som et viktig bidrag i arbeidet med å søke kunnskap om 

årsakene til at personer med psykiske lidelser begår drap. Behovet for økt samarbeid mellom de 

forskjellige aktører, klarere retningslinjer for den praktiske samhandling og nytten av økt 

forskningsinnsats er synliggjort på en overbevisende måte. Utvalgets forslag til lovendringer 

støttes i det vesentlige av Advokatforeningen. Disse spørsmål bør imidlertid utredes nærmere. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Merete Smith 

generalsekretær 

 

 

 

 

       


