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Høring  -  Forslag til endringer i forskrift 21 desember 2000 nr 1378 om leges
melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende

Det vises til departementets høringsbrev av 13. mai 2008.

Etablering av ordningen med frivillige dødsåstedsunderøkelser berører svært mange
vanskelige og prinsipielle spørsmål. Datatilsynet reagerer svært kraftig på at ordningen
presenteres for høringsinstansene som et relativt begrenset unntak fra legers taushetsplikt.
Man kan ikke se bort fra at høringsinstansenes oppmerksomhet derved ledes bort fra de
prinsipielle spørsmålene om ordningen som sådan reiser.

Retten til privatlivets fred og legalitetsprinsippet

Ordningen med dødsåstedsundersøkelser skal etter det opplyste baseres på et frivillig og
informert samtykke fra barnets foreldre. Datatilsynet kan imidlertid ikke se at departementet
har vurdert hvorvidt et samtykke kan gi tilstrekkelig rettslig grunnlag for den ordningen som
er beskrevet.

En dødsåstedsundersøkelse innebærer at offentlige myndigheter skal gjennomføre
undersøkelser i private hjem. Tilsynet finner det derfor oppsiktsvekkende at departementet
ikke har vurdert ordningen opp mot Grunnlovens § 102 og EMK artikkel 8.

De spørsmål som reises er prinsipielle og viktige. Etter tilsynets vurdering bør følgende
vurdering underlegges en demokratisk prosess, hvor følgende problemstillinger behandles:

• hvilke  vilkår  som skal være oppfylt for at det skal iverksettes en undersøkelse,
herunder om det er tilstrekkelig eller nødvendig med et samtykke

• hvem  som skal treffe beslutning om iverksettelse av undersøkelsen, og beslutningens
rettslige status
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• hvordan granskningen skal gjennomføres, herunder
o hvordan granskerne skal forholde seg i forbindelse med den fysiske

undersøkelsen av hjemmet,
o hvilke opplysninger som skal registreres,
o hvilke gjenstander som eventuelt skal tas ut av hjemmet,
o hvordan eventuell medvirkning fra foreldrene skal gjennomføres skje, og
o hvordan eventuell innsynsrett skal ivaretas

• hva formålet  med undersøkelsen skal være,  med andre ord hva opplysningene konkret
skal brukes til,

• hvem som skal få tilgang til opplysningene, og hvem de eventuelt skal utleveres til, og

• hvilke  rettigheter foreldrene og eventuelle andre berørte skal ha i forbindelse med
undersøkelsen, herunder

o om de skal ha rett til å være tilstede (selv eller ved representant), og
o om de skal ha rett til innsyn i rapporten

Nærmere om samtykke

Tilsynet kan ikke se at departementet i sitt forslag har tatt høyde for de kraftige utfordringer
som oppstår når det skal hentes inn et gyldig samtykke i den aktuelle situasjonen.

Krav til frivilli et
For at et samtykke skal være gyldig, må det være avgitt frivillig. Datatilsynet antar at det
foreligger en reell fare for at foreldrene føler seg presset til å samtykke, med bakgrunn i frykt
for å bli mistenkeliggjort - ikke bare av det aktuelle helsepersonellet, men også av familie,
naboer og andre. Datatilsynet vil vise til at Landsforeningen uventet barnedød har uttalt at de
nettopp av denne grunn ønsker at undersøkelsen blir lovhjemlet og obligatorisk (Aftenposten
24. juni 2008).

Krav til informas'on
For at et samtykke skal være gyldig forutsettes det både at foreldrene blir informert om alle
forhold som er av betydning for deres valg, og at de selv er i stand til å overskue
konsekvensene av å avgi et slikt samtykke.

Datatilsynet vil i den forbindelse peke på at den informasjonen som må gis i denne type saker
nødvendigvis vil bli svært omfattende og kompleks. Det vil blant annet måtte gis
opplysninger om hvordan undersøkelsen vil bli gjennomført, hvem som skal gjennomføre
undersøkelsen, hva som er formålet med undersøkelsen, hvilke opplysninger som skal
registreres, hvem som eventuelt vil få utlevert opplysningene, og hvilke rettigheter man har
under og etter at undersøkelsen er gjennomført (for eksempel om man har til å være tilstede,
til å fa innsyn i rapporten og til å trekke tilbake samtykket). At det ikke er gitt hvilket utfall
undersøkelsen vil få, gjør at det særlig vil være vanskelig å gi informasjon om hva som vil
kunne skje i kjølvannet av undersøkelsen, for eksempel hvorvidt opplysningene vil bli
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utlevert til barnevernet og/eller politiet, og hvilke konsekvenser det vil kunne få for foreldrene
og eventuelt andre involverte.

Informasjonskravet utfordres selvsagt ytterligere ved at informasjonen må tilegner i løpet av
svært kort tid, idet undersøkelsen helst skal skje innen 48 timer etter at dødsfallet har funnet
sted. Da det er grunn til å tro at foreldrene er sterkt preget av sjokk og sorg, og man kan etter
tilsynets vurdering ikke se bort fra mulighetene for at foreldrene har forbigående nedsatt evne
til å tilegne seg den aktuelle informasjonen og til å overskue konsekvensene av å avgi et
samtykke.

Rekkevidden av foreldrenes samt kke
Datatilsynet kan ikke se at departementet har vurdert rekkevidden av foreldrenes samtykke
(under forutsetning av at det foreligger en gyldig viljeserklæring). Departementet har for
eksempel ikke berørt de problemer som vil kunne oppstå når dødsfallet har funnet sted
utenom foreldrenes hjem, for eksempel hos besteforeldre eller andre som har hatt omsorg for
barnet på dødstidspunktet. Det er heller ikke berørt hvilke problemer som vil kunne oppstå når
foreldrene til barnet ikke deler hjem, eller når også andre enn barnets foreldre bor i det
aktuelle hjemmet (for eksempel andre voksne barn av foreldrene, eller den ene forelderens
samboer eller ektefelle).

Avsluttende merknader
Departementets forslag, med dødsåstedsundersøkelser hjemlet i samtykke, vil etter tilsynets
vurdering kunne være i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Datatilsynet vil derfor
sterkt advare departementet mot å iverksette ordningen uten at å utrede forholdet til
legalitetsprinsippet og til privatlivets fred.
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for Cecilie L. B. Rønnevik

seniorrådgiver
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