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Høringssvar: VS: Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 19.06.2014 knyttet til utvisning av særeaksjonsømte utlendinger. 

Høringsnotat gir en grundig drøfting av juridiske problemstillinger, etiske dilemmaer, menneskerettslige spørsmål og 
faglige forsvarlighet. NSF mener at menneskerettslige hensyn og faglig forsvarlighet skal veie tungt ved utvisning av 
særreaksjonsdømte utlendinger. 

NSFs yrkesetiske retningslinjer og prinsipper legger til grunn at vårt samfunn skal innrettes til å imøtekomme sårbare 
gruppers særskilte behov for helsetjenester. Herunder mennesker som er idømt strafferettslige særreaksjon. 
Menneskerettslige hensyn veier særlig tungt hvor dom, tvang og frihetsberøvelse er premisser, generelt, og ikke minst 
overfor pasienter som er underlagt psykisk helsevern.

"En som er utvist, skal forlate landet", står det innledningsvis å lese i høringsnotatet. Videre står det at utvisning "kan 
være uforenlig med gjennomføringen av en dom på tvunget psykisk helsevern eller tvungen omsorg". Spørsmålet er om 
opphør av den strafferettslige reaksjonen for utvisning til en annen stat er forsvarlig og human. Jamfør Den europeiske 
menneskerettskonvensjon kan utvisning aldri skje til en stat der det er en realistisk mulighet for at vedkommende blir 
dømt til dødsstraff eller utsatt for umenneskelig behandling.

Utlendinger som er idømt en strafferettslig særreaksjon fyller tre vilkår. For det første har vedkommende en alvorlig 
psykisk helsesvikt i gjerningsøyeblikket. For det andre har vedkommende gjennomført en straffbar handling med fare for 
gjentakelse.  For det tredje ansees det nødvendig å verne samfunnet for vedkommende. Høringsnotatet legger til grunn 
at behovet for samfunnsvern å forstås som gjeldene til det norske samfunnet. Dette er en fortolkning av lovverket. I en 
internasjonal og global tidsalder stiller vi oss undrene til en slik fortolkning. Særlig med tanke på at dette personer som 
er dømt til tvungent psykisk helsevern på strenge vilkår og hvor det er tydeliggjort i lovverket at det skal legges særlig 
vekt på "behovet for beskytte samfunnet mot faren for nye alvorlige forhold". Etter vår mening bør samfunn forstås 
utover Norges landegrenser.

Lovforslaget som er til høring gir mulighet til å utvisning av riket ved å sette straffereaksjon på vent, og avslutte 
behandling innen psykisk helsevern. NSF forutsetter at evt utvisning av en særraksjonssdømte utlending er vurdert til å 
være helsefaglig forsvarlig. Det innebærer at vedkommende er i stand til å ta vare på seg selv, eller at det er en 
helsetjeneste i mottaker landet som kan ivareta faglige, humane og menneskerettslige hensyn. Og, som det påpekes i 
høringsnotatet, finnes et familienettverk mv. i mottakerstaten.
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NSF støtter en lovregulering som gir anledning til at lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for at helsetjenesten i 
mottakerstaten gis opplysninger som er nødvendige for å gi helsemessig oppfølging. Det forutsettes at informasjon er 
oversatt til et språk som imøtekommer mottakerstatens sitt behov for å forstå informasjonen. Videre forutsetter det 
kommunikasjon mellom helsetjenestetilbudet i de respektive land for å videreføre et forsvarlig behandlingstilbud. 

Det må ved en evt. utreise forutsettes at vedkommende er helsemessig i stand til å transportens ut. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder Fagsjef
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