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Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle
trafikkdrepte m.m.
I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, sender Samferdselsdepartementet på
høring rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av trafikkdrepte
m.m.
Samferdselsdepartementet nedsatte i 2017 en tverrfaglig arbeidsgruppe med mandat til å
gjennomgå regelverket og praksis for rettsmedisinsk obduksjon av trafikkdrepte. Gruppen
skulle utrede behovet for rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte, samt behovet
Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) har for å innhente helseopplysninger om
den trafikkdrepte. Videre skulle arbeidsgruppen foreslå nødvendige regelendringer.
Rapporten består av to deler; del I inneholder drøftelse og vurdering av rettsmedisinsk
obduksjon av alle trafikkdrepte, del II omhandler tilgang til helseopplysninger om den
trafikkdrepte. Rapporten inneholder forslag til tiltak for å styrke trafikksikkerheten og det
tverrsektorielle samarbeidet innenfor området.
Arbeidsgruppen foreslår flere endringer i relevant lovgivning, herunder i obduksjonslova,
straffeprosessloven, vegtrafikkloven og helsepersonelloven. Nedenfor følger en kort
oppsummering av disse forslagene, jf. rapportens kapittel 17:



straffeprosessloven § 228 og påtaleinstruksens kap. 13 oppheves og overføres til
obduksjonslova i nytt kap. 2 a rettsmedisinsk obduksjon,
en ny pliktregel for politiet til å rekvirere rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte
ut fra trafikksikkerhetshensyn innføres i obduksjonslova § 8 b fjerde ledd,
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forskriftshjemmel for departementet til å nærmere regulere rettsmedisinsk virksomhet
innføres i obduksjonslova § 8 d,
ny bestemmelse i vegtrafikkloven § 51 a for å lovfeste oppgaven til UAG og hjemle
tilgang til obduksjonsrapporten og helseopplysninger om den trafikkdrepte,
forskriftshjemmel i vegtrafikkloven § 51 a tredje ledd for nærmere å regulere UAGs
virksomhet
Ny bestemmelse i helsepersonelloven § 30 b for å hjemle plikt for helsepersonell til å
utlevere opplysninger til hhv. Statens Havarikommisjon for Transport og UAG til bruk i
ulykkesundersøkelsen.

Det fremsettes også enkelte andre generelle forslag, blant annet:
 bedre samhandlingen mellom politiet, rettsmedisinerne og UAG,
 sikre gode rutiner for at UAG avventer endelig obduksjonsrapport før
helseopplysninger ev. innhentes og ulykkesanalyserapporten ferdigstilles,
 øke fokus på pårørende og deres informasjonsbehov, bl.a. opplysninger om at UAG
rapporten er tilgjengelig ved forespørsel til Statens vegvesen.
Høringsfristen er 24. september 2018.
Høringsuttalelsene sendes digitalt til Helse- og omsorgsdepartementet gjennom
departementets side for høringen:
https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2604347/
På denne siden ligger også en lenke til rapporten.
Den digitale løsningen gir mulighet for å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp
vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg.
Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes vurdere om høringsnotatet bør
sendes til underliggende etater eller virksomheter e.l.
Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.
Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid vurdere
hvordan forslagene blir fulgt opp når høringsuttalelsene er mottatt.
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