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Høring med forslag til endring i forskrift 21.desember
2000 nr.1378 om leges melding til politiet om unaturlig
dødsfall og lignende
Viser til høring som ble sendt ut 13.05.08 med frist til 01.09.08. Politiets Fellesforbund er ikke en av
høringsinstansene. I vår sektor er det kun sendt ut invitasjon til Politi- og justisdepartementet.
Politiets Fellesforbund ønsker likevel å komme med noen betraktninger i en så viktig sak.

Politiets Fellesforbund ser positivt på at en nå ønsker å etablere en fast ordning med
dødsstedsundersøkelse ved tilfeller av plutselig uventet barnedød. Politiets Fellesforbund stiller
likevel spørsmål ved at en ikke ønsker å følge de anbefalinger som ble gitt fra
Barnedødsårsaksprosjektet, med en obligatorisk dødsstedsundersøkelse hvor også politiet var en del
av teamet. Arbeidsgruppen har kommet til at reglene om taushetsplikt i Helsepersonelloven skal
komme til anvendelse, dette er da et hensyn som går foran rettsikkerheten til det avdøde barnet og
de foresatte.

Arbeidsgruppen har kommet til at dette skal være et tilbud som foreldrene selv kan velge om de vil ta
imot. Politiets Fellesforbund mener at dette bør være en obligatorisk undersøkelse. Mange foreldre i
sorg, vil i de første 48 timene etter dødsfallet se det som en belastning å måtte gjennom en slik
prosess, de vil ha vanskelig for å kunne se nytten av en slik undersøkelse på dette stadiet. I tillegg vil
det være avgjørende hvor godt fastlegen eller annet helsepersonell vil kunne "selge inn"
undersøkelsen. Psykolog Unn M.Heltne og Atle Dyregrov har i 2003 beskrevet i  "foreldres opplevelser
ved deltagelse i frivillige dødsstedsundersøkelse", at det i ettertid ble sett på som positivt og viktig å
møte noen profesjonelle som kunne gi de svar i forhold til dødsårsak og egen skyldfølelse. I tillegg vil
en ha en ordning som gjør at en få rask tilgang til åstedet, hvor pårørende eller andre har et ønske
om å skjule en straffbar handling mot barnet.

Politiets Fellesforbund ser ikke at det bør være noen grunn til å løse disse sakene på en annen måte
enn når et voksent menneske dør brått og uventet. Når forholdene rundt dødsfallet er usikre bli alltid
politiet koblet inn, i disse sakene vil politiet kom inn på et mye senere tidspunkt. I tilfeller med brå
og uventet barnedød, er det som regel obduksjonen som gir svar på om det kan dreie seg om en
straffbar handling, og ikke hva en ved første øyekast ser på stedet, likevel er det viktig å komme ut
for å sikre evt. spor. Fra et team reiser ut og til en konklusjon fra obduksjon foreligger, vil det gå
flere døgn og viktig informasjon og spor vil da ha kunnet gått tapt.

Det med informasjon og spor er den viktigste årsaken til at Politiets Fellesforbund mener at politiet
bør være en del av teamet. Politiet er i dag de som har spisskompetanse på teknisk og taktisk
etterforskning. Politiet vil derfor være de som best i samarbeid med rettsmedisinere ville kunne
ivareta rettsikkerheten for det døde barnet og dets pårørende.
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Et tema som var sentralt i dødsårsaksprosjektet, var rekonstruksjon. De konkluderte med at
rekonstruksjon ofte er avgjørende for å kunne si noe om døden kunne være forårsaket av et
straffbart forhold. Arbeidsgruppen stiller krav til kompetanse i forhold til å kunne "gjenskape"
hendelsesforløpet og de fysiske forholde på stedet, og dette er bra. Arbeidsgruppen sier likevel ikke
noe om hvordan disse potensielle bevisene skal sikres og hvilken informasjon som kan utleveres
politiet. Det vil derfor bli personavhengig hvilken informasjon som rettsmedisineren og lege i det
enkelte tilfelle finner som relevant.

Arbeidsgruppen har også sagt noe om hvem som bør sitte i et slikt team og at det bør være to team
på landsbasis med til sammen 16 helsepersonell fordelt på 50 saker per år. Politiets Fellesforbund er
usikker på hvordan en ser for seg arbeidet i disse teamene, likevel vil det være en grense for hvor
mang som kan reise ut på stedet. Politiets Fellesforbund tror derfor det vil gå lang tid før en får god
kompetanse og forskning på området. Det vil derfor være mer hensiktsmessig å nyttegjøre seg den
kompetansen en har på området i dag, og etter hvert utvide dette til et fagmiljø fra flere profesjoner.

Politiets Fellesforbund ber om at en så viktig sak, ikke blir en kamp mellom profesjoner, men et
samarbeid mellom to etater som har som mål å ivareta rettssikkerheten for barn og foreldre på en
best mulig måte. Politiets Fellesforbund mener at:

Modell 3 )  en sakkyndig modell med et landsdekkende kompetansenettverk bestående av
eksperter med politifaglig bakgrunn og rettsmedisinere vil  være  den beste måten å ivareta
disse sakene på.
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