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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

Justisdepartementet viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 13. mai 2008.
Vi er av Helse- og omsorgsdepartementet blitt gjort oppmerksom på at Riksadvokatens
uttalelse vil bli vesentlig forsinket. Vi tar derfor forbehold om å komme tilbake til saken
etter at Riksadvokatens uttalelse foreligger.

Justisdepartementet har således følgende foreløpige merknader:

Vi vil innledningsvis minne om betydningen av at en evaluering av de erfaringene som
gjøres i teamene, bør planlegges fra oppstart på en slik måte at man, i tillegg til å rette
et særlig søkelys på hvordan rettssikkerheten til barnet ivaretas, også kan få fram
kunnskap om de tilfellene der foreldrene takker nei til tilbudet om
dødsstedsundersøkelse.

Vi har merket oss at høringsnotatet "kun tar sikte på å redegjøre for ordningen slik at
nødvendige forskriftsendringer kan foreslås", jf høringsnotatet side 3, siste avsnitt i
innledningen. Det fremgår at Helsedirektoratet parallelt med høringen vil arbeide
videre med blant annet spørsmål om organiseringen, retningslinjer for utøving av
dødsstedsundersøkelsen og krav til teamenes kompetanse. Vi går ut fra at teamenes
sammensetning utgjør en del av dette arbeidet. Vi mener at også alle disse spørsmålene
bør sendes på høring. Uansett bør de forelegges justisdepartementet til uttalelse,
og aller helst kunne det etableres et samarbeid der politi/påtalemyndighet blir invitert
med.
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Justisdepartementet vil ellers fremholde at avdøde barn ikke har noen verge til å ivareta
dets interesser. Når barnet er i live, skal overformynderiet oppnevne en setteverge
dersom foreldrene har motstridende interesser med barnet. Vergemålsloven legger i
dag ikke opp til at det skal oppnevnes setteverger for døde barn. Det bør ikke
forutsettes at foreldrene ivaretar barnets interesser i situasjoner hvor det kan være tvil
om habiliteten, som for eksempel når foreldre kan være mistenkt.

Formuleringen i høringsnotatet og forskriftsendringen kan muligens oppfattes som at
det per i dag ikke er anledning for rettsmedisinere og politiet til å få dokumentasjon fra
helsevesenet i saker ved barnedødsfall. En slik misforståelse kan være meget uheldig.

Helsepersonelloven § 24 åpner for at opplysninger om en avdød person kan gis videre
dersom vektige grunner taler for det. I den foreslåtte forskriften er det ikke noe uttalt
krav om vektige grunner, men sakens natur gjør at man trolig kan si at det foreligger
vektige grunner. Til forskjell fra helsepersonelloven § 24 oppstiller den foreslåtte nye §
4 i forskriften en plikt til å utlevere dokumentasjonen til politiet. Vi ser derfor at det kan
være behov for en egen forskriftsbestemmelse. Helse- og omsorgsdepartementet bør
sørge for å få tydelig frem adgangen etter helsepersonelloven § 24 i forbindelse med at
forskriften gjøres kjent (gjennom merknader/rundskriv og lignende).
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