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RAPPORT OM ULIKE TYPER SAKKYNDIGHETSERKLÆRIN ER
HELSEPERSONELL AVGIR TIL JUSTISSEKTOREN (GRAVE -
RAPPORTEN)

Det vises til mail m/vedlegg fra Kriminalomsorgen region sør den 13.07.06.

Det er bl,a, bedt om tilbakemelding til følgende:

1) Forslag til diverse lovendringer

2) Utkast til egen forskrift  om helsepersonells utstedelse av attester,  erklæringe mv,

3) Anbefaling om at det utarbeides standardskjemaer som helsepersonell skal b nytte når de
utsteder visse attester/erklæringer, og hva skjemaene bør inneholde, Det er f reslått at
skjemaene bLa. benyttes ved søknader om soningsutsettelse,  benådning og s affeavbrudd
fra friomsorgen

4) Fagkyndig  instans som  retten kan konsultere og få råd ved tvilstilfelle ved fo fall av
vitner mv i rettssaker

5) sentralisert behandling av søknad om soningsutsettelse

6) Bruk av en "second opinion" hvor det er aktuelt å benåde av helsemessige g er, og at
det bør utarbeides nærmere retningslinjer hva denne bør inneholde.

7) at det skjer en samlet oppfølgning av diverse tidligere utredninger

Rin erike fen sel bemerker:

Flere av problemstillingene det fokuseres på, berører ikke kriminalomsorgen,  og ko menteres
derfor ikke.

Forsla til lovendrin

Vi er ikke  enig  i at forvaltningsloven § 17 endres som foreslått.

I de tilfellene Ringerike fengsel anmoder helsepersonell om bistand i egenskap av s yndig,
skjer henvendelsen i all hovedsak muntlig, og tilbakemelding gis som hovedregel og å kun
muntlig, Dette enten henvendelsen rettes til helseavdelingen, her, eller legevakta.

Postadresse: Besøkadresse: Telefon: 32 11 34 00
Kriminaiomso

Saksbehandler:
an re ion sør

Postboks 40 Justisvelen Telefaks: 32 11 35 90 Marit  Rossehaug
3533 Tyristrand Org,nr: 976 733 754 E-post:

ringerike.fengsel@krimi lomsorgen.no
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E mel:

I strgjfl. § 29, 2.ledd 2. og 3,pkt. om innsettelse i enerom med spesialtoalett står: "  ttalelse fra
lege skal innhentes,  og tas i betraktning ved vurderingen av om tiltaket  skal settes i verk Under
oppholdet skal domfelte ha jevnlig tilsyn  av  helsepersonell. "

I retningslinjene pkt. 3.32 til straffegjennomføringsloven og tilhørende forskrifter a snitt
Innsettelse  i enerom med spesialtoalett  står det følgende:

"Lege skal alltid gi  uttalelse om evnt medisinske komplikasjoner før eneromsoppho det
iverksettes.

§ 29, 3.ledd - kroppslige undersøkelser: Uttalelse fra lege skal innhentes og tas i be aktning ved
vurderingen av om tiltaket skal settes i verk. Inngrepet kan bare utføres av helsepe onell

I henhold til str&jfl. § 38, 2.ledd skal uttalelse fra lege så vidt innhentes og tas i be aktning ved
vurderingen av om det skal besluttes bruk av sikkerhetscelle eller sikkerhetsseng.

I retningslinjene fremgår at lege så vidt mulig skal rådspørres før sikkerhetscelle/si erhetsseng
tas i bruk. Ellers skal lege varsles snarest for å gi råd om hvordan det videre skalfo holdes.

Innsatte skal ha tilsyn minst en gang pr, time, og i tillegg skal innsatte ha tilsyn av h lsepersonell
minst en ganguer dag.

Tiltak i medhold av strgjfl. § 29 og § 38 forutsetter at lege kontaktes i forkant av !ve ksettelse av
tiltaket. Videre er det krav om løpende, daglig tilsyn av helsepersonell

Eksemplene over viser at kriminalomsorgen har plikt til å sette seg i kontakt med he sevesenet
uavhengig av innsatt vurderes som syk, og at kontakt mellom kriminalomsorgen og ege er en
nødvendig forutsetning for at kriminalomsorgen kan iverksette tiltak som forutsetter umiddelbar
reaksjon, Det sier seg selv at kontakten -- og saksbehandlingen - i det vesentlige er untlig.

Kontaktes lege i forbindelse pga bruk av sikkerhetscelle, er innsattes psykiske hels tilstand i en
slik forfatning at han ikke er i stand til å uttale seg.

Vi velger å ikke kommentere de øvrige lovforslagene.

Skjemaer:

Pkt. 6.3.2 Soningsutsettelse
Selv om det er påtalemyndighetens ansvar å avgjøre spørsmål om soningsutsettelse, il vi
allikevel knytte noen bemerkninger til arbeidsgruppens forslag og vurderinger.

Arbeidsgruppens forslag om at det skal benyttes egne skjemaer tiltres.

Til forslaget om å sentralisere behandlingen av de grunner som nevnt av arbeidsgrop en, velger
vi ikke å kommentere. Ved vurderingen av om en domfelt anses som soningsdyktig eller ikke,
vil bl.a. bero på i hvilken grad kriminalomsorgen kan imøtekomme det særlige beho som anses
å foreligge, Vår oppfatning er at påtalemyndigheten ikke alltid har like godt kjenns ap til
soningsaltemativer mv.

6.3.3 Benådning

Forslaget om at det skal benyttes eget skjema tiltres. De aller fleste søknader om be ådning
fremmes før soning er påbegynt.

Forslaget om at det benyttes egne skjemaer i de tilfellene søknaden begrunnes med h lsemessige
forhold tiltres.

Om det bør foreligge  en "second  opinion" i alle saker hvor det er aktuelt å benåde av
helsemessige årsaker, bør etter vår oppfatning bero på en konkret helhetsvurdering. i er derfor
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ikke enig i at det alltid bør innhentes en "second opinion"  dersom det er aktuelt å b nåde av
helsemessige grunner.

Soningsavbrudd  for innsatt  (evnt.  andre  typer  søknader)

Utvalget synes  å  legge til grunn at fengselshelsetjenesten utarbeider nødvendig erk ringer, og at
det derfor ikke er nødvendig med skjema.

Vi er ikke enig med utvalgets konklusjon,

De aller fleste søknader som fremlegges, enten det er søknad om benådning,  avbru d,
fremstilling mv,, og hvor grunnlaget for søknaden er begrunnet med innsattes egen else, er
vedlagt legeerklæring utstedt av lege som ikke er knyttet til fengselshelsetjenesten,
Legeerklæring utstedes i mange tilfeller av fastlegen selv om innsatt skal benytte se av
fengselslegen.

Fengselslegen henviser også til helsepersonell tilknyttet spesialisthelsetjenesten,  og om ikke har
nødvendig kunnskap om kriminalomsorgen,

Etter vår oppfatning synes det hensiktsmessig at det benyttes skjema også for inna e i de
tilfeller hvor erklæring utstedes av andre enn fengselshelsetjenesten.

marrt Ko s aug

underdirektør


