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HØRINGSNOTAT MED FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 21. DESEMBER
2000  NR. 1378 OM LEGES MELDING TIL POLITIET OM UNATURLIG DØDSFALL OG
LIGNENDE

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 13. mai 2008. En beklager at
det herfra måtte bes om fristutsettelse for innsendelse av uttalelsen, jf. telefonsamtale med
seniorrådgiver Anne Sofie von During.

Opplysningsplikt/rett

Riksadvokaten tillater seg innledningsvis å bemerke at påtalemyndighetens representant
(mindretallet) i Sosial- og helsedirektoratets arbeidsgruppe, gjentatte ganger forut for
ferdiggjøringen av rapporten som omtales under, foreslo at det burde innhentes en ekstern utredning
for å klargjøre gjeldende rett, eventuelt at direktoratet rettet en henvendelse til sine foresatte for å
initiere en lovendring, relatert til diskusjoner om rekkevidden av helsepersonells
opplysningsplikt/rett ovenfor politiet når helsepersonellet har mistanke om at et barn kan være drept
av en eller begge foreldrene. Det vises blant annet til særmerknad i rapporten (IS-1415)
"Dødsstedsundersøkelser ved plutselig uventet barnedød - Vurdering av forslag fra
Barnedødsårsaksprosjektet", punkt 9.2 siste avsnitt og 9.4.7.

Riksadvokaten er på denne bakgrunn positiv til at Helse- og omsorgsdepartementet nå har påbegynt
arbeidet med forskriftsendring. En har også merket seg uttalelsen fra Justisdepartementets
lovavdeling 28. august 2008. Denne er foranlediget av brev fra Den rettsmedisinske kommisjon 20.
desember 2006 og brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 2. februar 2007, der sistnevnte
departement blant annet ber om Lovavdelingens syn på den uenighet som kommer til uttrykk
mellom Sosial- og helsedirektoratet og riksadvokatens representant i forannevnte rapport.

Riksadvokaten legger til grunn at den avklaring som nå foreligger fra Lovavdelingen - relatert til
forståelsen av helsepersonelloven § 24 og § 23 nr. 4 - formidles til Helsedirektoratet.
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1. Riksadvokaten har merket seg at høringsnotatet kun tar sikte på å redegjøre for ordningen
med dødsstedsundersøkelser "slik at nødvendige forskriftsendringer kan foreslås". Det er opplyst at
en ikke går i dybden når det gjelder hvordan teamene som skal utføre undersøkelsene nærmere skal
organiseres, retningslinjene for utøvelse av helsetilbudet, kravene til teamenes kompetanse m.v. Det
redegjøres videre for at dette er spørsmål Helsedirektoratet vil arbeide med parallelt med høringen, i
samarbeid med Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og berørte fagmiljøer. I avsnitt 3 redegjøres
likevel i noen grad for departementets modell.

Den nærmere organisering hører selvsagt under helsemyndighetene. En vil likevel påpeke at
departementets forslag uten nærmere begrunnelse, på flere punkter avviker fra
"sakkyndighetsmodellen" gruppen ledet av professor Rognum går inn for og fra den skisse
riksadvokatens representant anbefaler i særmerknaden. Etter departementets modell legges det så
vidt en forstår opp til at verken personell med kriminalteknisk kompetanse (uten bindinger til
politiet) eller obdusenten skal delta i temaet. Dette er viktige spørsmål som med fordel kunne vært
nærmere omtalt.

2. Etter riksadvokatens syn bør det i det videre arbeid presiseres at om barnedødsfallet blir
"en politisak",  ikke er avhengig av at "den rettslige obduksjonen konkluderer med at dødsfallet
antagelig skyldes et straffbart forhold" (høringsnotatets innledning annet avsnitt).  Flere andre
omstendigheter kan gi grunnlag for etterforsking,  for eksempel synlige skader,  manglende samsvar
mellom skaden og oppgitt skademekanisme,  påfallende oppførsel hos foreldrene og opplysninger
om tidligere voldsutøvelse.  Det vises også til omtalen av rettslig obduksjon i rapport IS-1415, kap.
8 nest siste avsnitt.  I tillegg kommer selvsagt at obduksjonsrapporten formelt ikke konkluderer mht.
straffbarhet.

3. Helsevesenet bør neppe avvente konklusjonen fra den rettsmedisinske obduksjonen før det
gis tilbud om dødsstedsundersøkelse, jf. også rapporten fra Senter for krisepsykologi i Bergen
"Foreldres opplevelser" s. 20-21.

4. Riksadvokaten vil etter at det er nærmere klarlagt hvordan dødsstedsundersøkelsene skal
gjennomføres vurdere om det bør gis retningslinjer for politiets og påtalemyndighetens arbeid med
sakstypen, herunder koordinering av politiets etterforsking i forhold til helsevesenets
dødsstedsundersøkelser, jf blant annet riksadvokatens brev til Sosial- og helsedirektoratet av 10. og
29. november 2005.

5. Hurtig melding fra helsepersonellet som gjennomfører dødsstedsundersøkelsen om at
dødsårsaken kan skyldes en straffbar handling, kan bedre politiets bevissikring og hindre at
etterforskingen blir påvirket på en uheldig måte. Riksadvokaten anbefaler derfor at § 4 annet ledd i
forskriften utformes slik at det klargjøres at relevant informasjon skal gis til politiet så snart som
mulig. På denne bakgrunn foreslås følgende formulering:

Viser det seg at dødsårsaken kan skyldes en straffbar handling, skal olitiet straks is
in ormas 'on ra dødsstedsundersøkelsen. Muntli in orrras "on bekre tes skri tli , o dokumentasjon
som nevnt i første ledd utleveres til politiet.

6. En har merket seg at manglende samtykke til dødsstedsundersøkelse kun indirekte foreslås
å komme til uttrykk, "ved at det da ikke kan være nedtegnet noen opplysninger fra slik
undersøkelse" (høringsnotatets kap. 6 femte hovedavsnitt). Det kan argumenteres for at politiet bør
varsles dersom foreldre eller andre med foreldreansvar ikke samtykker til dødsstedsundersøkelse.
Riksadvokaten understreker at nektelse av å gi samtykke selvsagt ikke alene kan etablere skjellig
grunn til mistanke (for eventuell ransaking) etter straffeprosesslovens bestemmelser. Men
manglende samtykke kan være et moment av betydning når politiet skal vurdere om det er rimelig
grunn til å sette i verk etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224.
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Riksadvokaten er likevel kommet til at en ikke vil anbefale slik varslingsplikt. Gjennomføring av
dødsstedsundersøkelse er en del av et helsetilbud til foreldre, som er i en svært vanskelig
følelsesmessig situasjon. Allerede opplysning om at politiet skal varsles ved manglende samtykke
til undersøkelse av stedet hvor barnet ble funnet død kan lett oppleves som en tilleggsbelastning og
et utilbørlig press. Politiet vil dessuten ofte på annet grunnlag ha tilstrekkelig informasjon til å
avgjøre om det bør settes i verk etterforsking.
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