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Høringssvar fra NAKOS - rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk
obduksion av trafikkdrepte m.m.

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin INAKOS) takker for muligheten til å
avgi høringssvar til Samferdselsdepartementet vedrørende rapporten «Forslag om
rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.>)

Rapporten fremstår som grundig og med vel begrunnede forslag til endringer samt presiseringer
av dagens praksis, med det formål å nå samfunnets nullvisjon om antall drepte i trafikken.

NAKOS har faglig og vitenskapelig kompetanse vedrørende undersøkelse av trafikkulykker
gjennom flere prosjekter innen området trafikkulykkeforskning, gjennom de siste 10-15 årene.

NAKOS støtter arbeidsgruppens forslag om at alle dødsfall i trafikken blir gjenstand for
rettsmedisinsk undersøkelse.

Under rapportens punkt L7.1 [side 90J, der det vises til ny § B b skal lyde:

§ 8 b Retfsmedisinsk obduksjon i andre tilfeller: Politiet bør sørgSe for at rettsmedisinsk
obduksjon blir utført når dødsårsaka er uviss og det er grunn til å tru at dødsfallet kan skuldast...
må bør erstattes med skal.
NAKOS anbefaler at alle personer som omkommer i trafikken skal sendes til rettsmedisinsk
obduksjon.
Dette vil øke kunnskapen om årsaksmekanismer, og gi et bedre og sikrere grunnlag for det
forebyggende arbeidet.

NAKOS støtter også arbeidsgruppens forslag om at UAG skal få tilgang til helseopplysninger fra
helsepersqnell og at dette må hjemles i Helsepersonelloven.
Denne informasjonen er det viktig at UAG får anledning til å se i sammenheng med de
rettsmedisinske funn og analyser
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NAKOS anser at det av personvernmessige hensyn kun er UAG-legen som bør få tilgang til de
aktuelle helseopplysningene.
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