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Vedr.  helse - og omsorgsdepartementets høringsnotat av 15.02.07; forslag om ny
bestemmelse i Lov om helsepersonell mv. av 2.  juli 1999 nr.  64 - unntak fra helsepersonells
taushetsplikt (efterkontroll av bestemmelser om strafferettslig utilregnelighet og
særreaksjoner).

HØRINGSSVAR FRA AVD. FOR AKUTTPSYKIATRI, SABHF.

Avdelingen har ingen merknader til høringsnotatets pkt. 1 (Innledning - sammendrag), pkt.
2.1 (Bakgrunn for efterkontroll av reglene for strafferettslig utilregnelighet, forvaring og
strafferettslige særreaksjoner) eller pkt. 2.2 (Utredningsgruppens behov for
helseopplysninger).

Til pkt. 2.3 (Utredningsgruppens arbeidsmetoder) har avdelingen følgende merknad:
Det fremgår at utredningsgruppen i sitt arbeide vil benytte seg av ekstern bistand - en
psykiater. Videre at vedkommende psykiater vil være den eneste som, ved en kodebok, vil
kunne koble pasientidentifiserbare opplysninger med henblikk på kontrollsjekking.
Avdelingens merknad til denne ordning er at den fremstår som svært sårbar og at den derfor
burde omfatte mer enn en psykiater.

Avdelingen har ingen merknader til høringsnotatets redegjørelse for helsepersonells ansvar
for pasientopplysninger pkt. 3.1 til og med 3.2.2.2 (Taushetspliktens formål m.m., gjeldende
rett, hovedregel, unntak fra taushetsplikten - innledning og samtykke).

Avdelingen har følgende merknad til høringsnotatets pkt. 3.2.2.3 (Forskning):
Avdelingen finner at høringsnotatets forståelse av helsepersonelloven § 29 til det aktuelle
formål er unødig snever. Avdelingen kan ikke uten videre se at det aktuelle formål ikke vil
generere data som både er forskningsrelevante og som det efter all sannsynlighet vil bli
forsket på.
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Til høringsnotatets pkt. 3. 2.2.4 (Tungtveiende private eller offentlige interesser) har
avdelingen følgende merknad:
Høringsnotatets tolkning av helsepersonelloven § 23,4. fremstår som vel snever hensett til de
straffebud som er overtrådt og hvis overtredelse skal forhindres ved strafferettslig
særreaksjon. Avdelingen finner at disse straffebuds alvorlighet oppfyller bestemmelsens krav
til tungtveiende offentlige interesser som gjør det rettmessig å gi opplysningene videre.
Avdelingens forståelse på dette punkt deles så vidt vites av mange andre akuttpsykiatriske
avdelinger.

Til høringsnotatets pkt. 4.1 (Utilstrekkelig rettsgrunnlag) har avdelingen følgende merknad:
Det følger av det foranstående at avdelingen ikke uten videre deler høringsnotatets standpunkt
om at det eksisterende rettsgrunnlag er utilstrekkelig.

Til høringsnotatets pkt. 4.2 (Departements vurderinger og forslag) har avdelingen tilsvarende
merknader som til høringsnotatets pkt. 4.1.

Avdelingen har ingen merknader til høringsnotatets pkt. 5 (Økonomiske og administrative
konsekvenser.

Til høringsnotatets pkt. 6 (Lovutkast) har avdelingen følgende merknad:
Den foreslåtte nye bestemmelse skal bare gjelde i 3 år fra ikrafttredelse. Avdelingen finner at
en slik bestemmelse, hvis den skal tjene formålet, ikke kan gis tidsbegrensning. Formålet -
den aktuelle undersøkelse, evaluering m.v. - bør ikke begrenses til bare noen få år fra
01.01.02. Tvert imot bør undersøkelsen og evalueringen være fortløpende så lenge
særreaksjonen finnes og benyttes.

Til høringsnotatets pkt. 7 (Merknader til ny § 29 a i Helsepersonelloven har avdelingen ingen
merknader hvis bestemmelsen som foreslått allikevel skal fremmes i en odelstings-
proposisjon.

Avslutningsvis har Avdeling for akuttpsykiatri følgende merknad:
Avdelingen finner den lovtekniske fremgangsmåte uhensiktsmessig. Fremgangsmåten åpner
for flere tilleggsbestemmelser til Helsepersonelloven § 29 når behovet melder seg. Dette
åpner igjen for et uoversiktlig vell av tilleggsbestemmelser til både § 29, til
Helsepersonellovern som helhet, muligens også til andre helselover. Det ville være mer
hensiktsmessig hvis det aktuelle og tilsvarende behov heller ble løst ved lovforslag om
endring av ordlyden i for eksempel § 29, evt. ved en mindre snever tolkning av både § 29 og §
23, 4. Hverken departement eller lovgiver må miste av syne den virkelighet at den praktiske
håndtering av denne og andre bestemmelser i kliniske sykehusavdelinger er ved ikke -
jurister.

3.y
Asbjørn Restan
Avd.overlege Avd. for akuttpsykiatri
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