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HØRINGSUTTALELSE - DØDSSTEDSUNDERSØKELSER

Det er positivt at HOD nå etablerer en organisasjon for dødsstedsundersøkelser. Det
framgår av høringsnotatet at høringen skal begrenses til synspunkter på HOD's forslag til
endringer i forskrift om meldeplikt til politiet ved unaturlig dødsfall. Det er likevel viktig å
påpeke at den valgte modell med tilbud om dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten
må evalueres nøye, for å vurdere nytten av modellen. Det kreves en vesentlig
kompetanseoppbygging for helsepersonell som skal inngå i dødsstedsteamene, i forhold til
rekonstruksjon, observasjoner og anamnese-opptak.
I tillegg til en initial kompetanse-bygging bør prosjektet ha jevnlige kasus-konferenser der en
tverrfaglig gruppe fritt kan diskutere erfaringer fra den enkelte dødstedsundersøkelsen,
mulige differensialdiagnostiske overveielser i forbindelse med disse og momenter som kan
forbedres i dødsstedsundersøkelsen.

Utkast til forskrift
3 Dødsstedsundersøkelser i regi av helsetjenesten

journal.
Observasjoner og funn ved dødsstedsundersøkelse i regi av helse fenesten skal nedtegnes i avdødes

Ettersom dødsstedsundersøkelsen utføres i regi av helsetjenesten synes det riktig at
observasjoner og funn nedtegnes i avdødes journal.

54 Innholdet i meldeplikten
Rettsmedisiner som obduserer avdøde har tilgang til all dokumenta jon av betydning forfastsetting av

dødsårsak.  Dette gjelder også dokumentasjon fra dødsstedsundersøkelsen i regi av helse fenesten.
Viser  det seg at dødsårsaekn kan skyldes en strafflar handling, skal dokumenta fonen som nevnt i

første ledd utleveres til politiet.

Dersom målet er å fastsette dødsårsak må dødsstedsundersøkelse-teamet ha et tett
samarbeid med rettsmedisiner. Det er nødvendig at rettsmedisiner da får tilgang til teamets
dokumentasjon fra dødsstedet for å se totaliteten i informasjon fra obduksjon og dødssted og
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derved kunne fastsette en så sikker dødsårsak som mulig. Dersom utlevering av
dødsstedsdokumentasjon ikke skjer til rettsmedisiner,  vil dette kunne redusere muligheten for
korrekt dødsårsak.

Det bør ikke være opp til det helsefaglige dødsstedsteamet å avgjøre om en dødsårsak kan
skyldes en straffbar handling eller ikke. Teamet bør melde fra dersom dødsårsaken ikke kan
fastsettes eller om det foreligger mistenkelige forhold i forbindelse med dødsfallet.

Direktoratets forslag til ny § 2 i forskrift om meldeplikt bifalles.

Barneklinikken ser fram mot at dødsstedsundersøkelsene starter i januar 2009 og vil gjerne
bidra med vår kompetanse.

Vennlig hilsen

Jens Grøgaard
Klinikksjef dr. med.
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