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Rapport om ulike typer sakkyndigerklæringer helsepersonell avgir
til justissektoren  (Graver-rapporten)  høringsuttalelse

Det vises til høringsnotat av 14.07.06 vedlagt Graver-rapporten.

Arbeidsgruppen har gjort et viktig arbeid. Helsetilsynet i Nordland slutter seg til
forslagene til lov og forskrift, samt øvrige tiltak innen justissektoren. Vi vil i det
følgende gi noen helt korte utfyllende kommentarer.

Lov om helseattester  og forskrift  til helsepersonelloven § 15.

Helsetilsynet støtter forslagene. Dagens § 15 i hpl har ikke vært noe godt redskap for
tilsynsmyndighetene ved klager på dårlige eller feilaktige lege-/helseattester, -
erklæringer og lignende. Ny lovtekst og tydelig forskrift antas å bli et mye bedre
redskap.

Det er viktig  at det presiseres at erklæringen skal være så  utfyllende og tydelig at
formålet med  erklæringen  oppfylles.

Vi tror det kan være nødvendig med et enda tydeligere skille mellom uttalelser som avgis
av helsepersonell som er i et behandlingsforhold til den personen som uttalelsen omtaler,
og uttalelser som avgis av uavhengige sakkyndige.

I viktige saker hvor konklusjonen i noen grad må bygge på medisinsk skjønn, bør det
presiseres at hovedregelen bør være to uavhengige sakkyndige.

Det bør presiseres at helsepersonell i sine uttalelser ikke må trekke konklusjoner som de
ikke har kompetanse til å trekke.

I mange tilfeller vil det være ønskelig at det foreligger et mandat for en uavhengig
sakkyndig uttalelse.
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Forslag til tiltak innenfor justissektoren.

Vi støtter forslagene til innføring av standardiserte skjemaer.

I de tilfeller den som skal treffe avgjørelsen finner behov for å konsultere en rådgivende
instans, bør Den rettsmedisinske kommisjon kunne brukes.

Vi støtter forslaget om at behandling av søknader om soningsutsettelser behandles av en
sentral instans.

Ved søknader om benådning på medisinsk/helsemessig grunnlag bør det alltid innhentes
uttalelse fra uavhengig sakkyndig.

Domstolens rolle

Det er vår oppfatning at i de fleste tilfeller der det søkes om soningsutsettelse på
helsemessig grunnlag, så er dette helsemessige grunnlaget godt kjent allerede på
domstidspunktet. Det er mer sjelden at spørsmål om soningsutsettelse utløses av
medisinske hendelser som inntrer etter at dom er falt.

Vår oppfatning er at dommen derfor må ta høyde for disse forhold. I motsatt fall vil man
komme i den situasjon at andre instanser, ikke minst helsepersonell som utformer
uttalelser, i realiteten overprøver domstolen.

Det er for øvrig også vår oppfatning at søknader om benådning bør avgjøres av
domstolen, men det ligger kanskje utenfor rammen av denne utredning.

Vi ser fram  til en snarlig gjennomføring av arbeidsgruppens forslag.
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