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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 SÆRREAKSJONER)

Det vises til departementets høringsbrev av 15. februar 2007.

Riksadvokaten har forståelse for at utredningsgruppen som skal etterkontrollere reglene om
utilregnelighet og særreaksjoner har behov for opplysninger fra institusjonene hvor
særreaksjonsdømte oppholder seg siden slike opplysninger formentlig er nødvendige for å
kunne foreta en kvalifisert vurdering av reaksjonen. Det er i høringsnotatet opplyst at gruppen
vil engasjere en psykiater til å innhente og bearbeide opplysninger og at det bare er denne
psykiateren som vil få kjennskap til "personidentifiserbare helseopplysninger". Selve
undersøkelsen skal etter det en forstår gjennomføres ved et spørreskjema til de som har ansvaret
for de særreaksjonsdømte og at den engasjerte psykiater bearbeider opplysningene og
presenterer disse i anonymisert form for arbeidsgruppen.

Forståelsen av reglene om helsepersonells taushetsplikt ligger utenfor riksadvokatens
kjerneområde, men en tillater seg å gi uttrykk for en viss forbauselse over at det ikke skal finnes
tilstrekkelig hjemmel i dagens lovverk for å gjennomføre en slik forskningspreget undersøkelse
til støtte for arbeidet til et offentlig oppnevnt utvalg. Det nevnes i høringsnotatet at det både
finnes unntak for forskningsformål og dersom "tungtveiende ... offentlige interesser gjør det
rettmessig". Det står noe uklart for riksadvokaten hvorfor ikke en av disse hjemlene kan
benyttes.
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Riksadvokaten går ikke nærmere inn på disse spørsmål, men understreker at det er svært
ønskelig at det drives forskning på dette feltet, også i andre sammenhenger enn ved denne
etterkontrollen. Dersom det er slik at det er usikkert hjemmelsgrunnlag for dette, anbefaler
riksadvokaten at departementet ser på spørsmålet i en bredere sammenheng enn bare som en
helt konkret unntakshjemmel til bruk "ved etterkontroll av reglene om særreaksjonene
overføring til tvungets psykisk helsevern og tvungen omsorg".

I.-

Tor-Aks usch ",  [4L
Knut H. Kallerud
førstestatsadvokat


