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Høringsnotat  -  forslag om ny bestemmelse i lov om helsepersonell m.v.
av 2. juli 1999 nr. 64  -  unntak fra helsepersonells taushetsplikt
(etterkontroll av bestemmelser om strafferettslig utilregnelighet og
særeaksjoner)

Det vises til utsendte høring på forslag om ny bestemmelse i lov om helsepersonell
m. v av 2. juli 1999 nr 64.

Forslaget innebærer at det kan gjøres unntak fra helsepersonells taushetsplikt i
forbindelse med etterkontroll av straffelovens bestemmelser om utilregnelighet og
psykisk helsevernlovens bestemmelser om strafferettlige særreaksjoner.

De nye reglene om strafferettslig utilregnelighet, forvaring og strafferettslige
særreaksjoner trådte i kraft 1. januar 2002. Samtidig som det tidligere
sikringsinstituttet ble opphevet, ble det psykiske helsevernet pålagt å ta ansvar for
gjennomføringen av særreaksjoner for utilregnelige. Som det går fram av høringen,
har det vært lagt til grunn i flere dokumenter både fra Stortinget og tidligere
regjeringer at reglene om utilregnelighet, forvaring og særreaksjoner skal
etterkontrolleres.

Det går også fram av høringen at den nedsatte utredningsgruppe som skal
etterkontrollere disse reglene, må ha innsyn i taushetsbelagte helseopplysninger for
at etterkontrollen skal gi den kunnskap Justis- politidepartementet og Helse og
omsorgsdepartementet oppfatter er i tråd med Stortingets forventning til arbeidet.

Helse Øst RHF støtter Helse og omsorgsdepartementets forslag i den utsendte
høring, siden dagens bestemmelser om unntak fra helsepersonells taushetsplikt ikke
kan anvendes. Det er viktig å vurdere virkningen og betydningen av lovendringen i
2002 og mulige konsekvenser for behandlingen av lovbrytere som dømmes til en
særreaksjon.

Helse  Øst er  den statlige helseforetaksgruppen som fra 1.1.2002
har  ansvar  for spesialisthelsetjenestene i Oslo,  Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold.

Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse  Øst RHF, og 7 datterselskap.
I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter  avtale med Helse Øst RHF.



Helse Øst RHF mener forslaget som innebærer at det først etter egen søknad til
Helse og omsorgsdepartementet kan gis adgang til unntak fra taushetsplikten, viser
en nødvendig varsomhet og aktelse i forhold til betydningen av forvaltning av
taushetsbelagte opplysninger og hensynet til enkeltindividet.  Det er også viktig at
man kan knytte vilkår til en slik dispensasjon slik at unntaket ikke gjelder større
områder enn strengt tatt nødvendig.

På grunn av den korte høringsfristen er høringen ikke sendt ut til helseforetakene,
men saken vil bli tatt opp i etterkant.  Vi beklager et forsinket svar.

Med vennlig hilsen
Helse Øst RHF
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