SYSE-UTVALGET
Lovutvalg om straffelov og allmennfarlige smittsomme sykdommer
Law Commission on penal code an d communicable diseases
hazardous to public health

Adressater i henhold til vedlagt liste

Dato

26.8.2011

Invitasjon til høringsmøte om straffelov og smittsomme sykdommer
9. januar 2012
Lovutvalget som ser på ulike spørsmål knyttet til straffeloven og overføring av
allmennfarlige smittsomme sykdommer (Syse-utvalget) inviterer til høringsmøte
(offentlig stormøte) mandag 9. januar 2012 kl 13.00-16.00.
Utvalget ble oppnevnt i statsråd 3. desember 2010, og ledes av undertegnede. Utvalgets
mandat og liste over utvalgsmedlemmene er å finne på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2010/utvalgser-pa-smittefarlige-sykdommer-og.html?id=627182
Utvalget har frist til 1. oktober 2012 med å avlevere sin innstilling.
Som det fremgår av mandatet skal utvalget utrede spørsmål av både medisinsk,
sosiologisk, etisk og juridisk karakter. Utvalget ønsker å få belyst problemstillingene på
ulike måter, også ved innspill fra organisasjoner og andre interesserte. Vi ønsker
innspill til de ulike spørsmålene som mandatet reiser.
Møtet vil bli åpnet med en innledning ved utvalgsleder. Deretter vil fremmøtte få ordet,
med maksimalt seks minutters taletid for hver.
Vi ønsker i forkant av møtet å motta skriftlige innspill som reflekterer de synspunkter
dere kommer til å gi uttrykk for på møtet. Innspill sendes til:
HOD-syseutvalget@hod.dep.no innen 12. desember 2011.
Også personer/organisasjoner som ikke har anledning til å delta på høringsmøtet, kan
sende inn skriftlige innspill. Det vil også være adgang til å sende skriftlige innspill i

Postadresse/Postal
address
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo, Norway

Kontoradresse/Office
address
Møllergata 24
Oslo, Norway

Telefon/Telephone
(+ 47) 22 24 84 36
(+ 47) 48 28 78 36

E-post/E-mail
kbd@hod.dep.no

Utvalgssekretær/Commission
Secretary
Kirsten Been Dahl

etterkant av arrangementet.
Påmelding til høringsmøtet må gis senest 12. desember 2011.
Påmelding med opplysning om navn og evt. organisasjon sendes på e-post til:
HOD-syseutvalget@hod.dep.no
Send gjerne samlet påmelding dersom flere fra samme organisasjon ønsker å møte.
Dersom kapasitetsgrunner skulle tilsi det, vil det bli satt et tak for hvor mange
deltakere som kan representere den enkelte organisasjon.
Møtet vil bli holdt sentralt i Oslo. På grunn av hendelsen i regjeringskvartalet er
møtested ikke avklart. Vi vil ettersende opplysninger om møtested når dette er fastsatt.
Møtedeltakere som har behov for tilrettelegging med hensyn til adkomst, lyd
(teleslynge) eller lignende, må oppgi dette i forbindelse med påmeldingen. Eventuelle
spørsmål kan sendes til nevnte e-postadresse.
Det er ingen deltakeravgift. Reisekostnader etc. dekkes av deltakerne/organisasjonene
selv.
Det er fint om mottakerne av dette brevet videresender til andre som kan ha interesse
av høringsmøtet, men som ikke selv står på adressatlisten.
Vel møtt!
Vennlig hilsen
Aslak Syse
utvalgsleder
Kirsten Been Dahl
utvalgssekretær
Brevet er elektronisk godkjent og sendes bare på e-post.

Vedlegg:
Liste over adressater
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Liste over adressater:
Aidsnett
Aksept
A-LARM – Bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling
Amnesty International
Blå Kors Norge
Brynsenglegene
Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling
Den norske Advokatforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fellesorganisasjonen (FO)
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Foreningen for transpersoner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fransiscushjelpen
Gatejuristen – Kirkens bymisjon
Helseutvalget for bedre homohelse
HivNorge
Homopositiv
Human-Etisk Forbund
Internasjonal Helse- og sosialgruppe (IHSG)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Nødhjelp
Klinikk For Seksuell Opplysning
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter (KIM)
KS – Kommunenes sentralforbund, sektor helse og omsorg
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
LAR Nett Norge
Lille Grensen legesenter
LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NIBR
Norges Juristforbund
Norges Kristne Råd
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Norsk Forening for Mikrobiologi

Side 3

Norsk pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Olafiaklinikken
Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
PARAT Helse
Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge (PION)
Primærmedisinsk Verksted (PMV)
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Røde Kors
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sex og Politikk
Sex og Samfunn – senter for ung seksualitet
SINTEF Helse
Skeiv Verden
SPEKTER
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Støttesenter mot Incest – Oslo
YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Fylkesmennene
Helse- og sosialombudet i Oslo
Pasient- og brukerombudene
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Statens helsetilsyn
Arbeidsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat)
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Justis- og politidepartementet
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) v/ Justisdepartementet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Oslo politidistrikt
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sametinget
Sivilombudsmannen
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Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Utenriksdepartementet
Oslo kommune
Landets regionale helseforetak RHF
Oslo universitetssykehus
Den rettsmedisinske kommisjon
Landets regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Det medisinske fakultet, NTNU
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø
Det samfunnsvitenskapelige fakultet v/ Universitetet i Stavanger
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap v/ Universitetet i Agder
Forskningsstiftelsen FAFO
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Landets høyskoler med helsefaglig og samfunnsfaglig utdanning
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin - NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, NSSF
Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet
Norges forskningsråd
Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemmede
Norsk senter for menneskerettigheter
NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Senter for rus- og avhengighetsforskning, Seraf
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
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