
Fra: Ann Kathrin Nordbø [ann.kathrin.nordbo@gatejuristen.no] 
Sendt: 11. mars 2012 21:53 
Til: Postmottak HOD 
Emne: SV: Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk  
helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger 
 
Viser til invitasjon til høring mottatt 1 mars; Forslag om særlige regler 
for gjennomføring av psykisk  
helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger. 
 
Med dette meldes at Gatejuristen ikke kommer til å gi høringsuttalelse i 
saken. 
 
Med vennlig hilsen 
  
Ann Kathrin Nordbø 
Fungerende leder 
_____________________________________________ 
GATEJURISTEN   
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 
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post@gatejuristen.no | www.gatejuristen.no | Gatejuristen Facebook | 
Twitter @Gatejuristen  
Gavekonto:  5082 07 24876  
Vi er Miljøfyrtårn - spar miljøet ved å skrive ut færre dokumenter.   
 
 
 
 
 
 
Fra: Postmottak HOD [mailto:postmottak@hod.dep.no]   
Sendt: 1. mars 2012 14:41  
Til: ACTIS (actis@actis.no); ADHD Norge (post@adhdnorge.no); Norge 
Afasiforbundet (afasi@afasi.no);  
Akademikerne (akademikerne@akademikerne.no); A-larm (post@a-larm.no); 
Amalie Skrams Hus  
(post@amalieskramshus.no); Amnesty International Norge (info@amnesty.no); 
Angstringen  
(angstringen@angstringen.no); Apotekforeningen 
(apotekforeningen@apotek.no); Aurora (post@aurora- 
stotteforening.no); Autismeforeningen i Norge 
(post@autismeforeningen.no); Arbeids- og  
velferdsdirektoratet (post@nav.no); Barneombudet (post@barneombudet.no); 
Barne- ungdoms- og  
familieetaten (post@bufdir.no); Bikuben - regionalt brukerstyrt senter 
(post@bikuben.net); Blå Kors Norge  
(post@blakors.no); Bruker spør bruker (hw@mhst.mentalhelse.no); Civita 
(civita@civita.no); Datatilsynet  
(postkasse@datatilsynet.no); Den internasjonale juristkommisjon norsk 
avdeling - ICJ Norge (post@icj.no);  
Den norske advokatforening (dnapost@jus.no); Den norske Dommerforening  
(bjorn.solbakken@domstol.no); Den norske legeforening 
(legeforeningen@legeforeningen.no); Den  
rettsmedisinske kommisjon (drk@sivilrett.no); Domstoladministrasjonen  
(postmottak@domstoladministrasjonen.no); Fagforbundet 
(post@fagforbundet.no); Fagrådet innen Rusfeltet  



i Norge (fagraadet@rusfeltet.no); FAMPO (fampo@hotmail.com); 
Flyktningehjelpen (nrc@nrc.no);  
Foreningen for transpersoner (post@ftpn.no); Fafo (fafo@fafo.no); 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  
(info@ffo.no); Galebevegelsen(elinsverdrup@yahoo.no); 
post@gatejuristen.no; Helsedirektoratet  
(postmottak@helsedir.no); Informasjonssenteret Hieronimus 
(hinforma@online.no); Institutt for allmenn- og  
samfunnsmedisin (postmottak@medisin.uio.no); Institutt for 
samfunnsforskning (isf@samfunnsforskning.no);  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (post@imdi.no); spiseforstyrrelser 
IKS (post@iks.no); JURK (post- 
mottak@jurk.no); Juss-Buss (leder@jussbuss.no); Jussformidlingen 
(jussformidlingen@jur.uib.no);  
Jusshjelpa (postmottak@jusshjelpa.uit.no); KIM-senteret 
(Post@kimsenteret.no); Kirkens Bymisjon  
'firmapost@skbo.no'; Klientaksjonen (post@sosialpolitiskforum.no); 
Kliniske ernæringsfysiologers forening  
(redaksjonen@keff.no); Kommunenes Sentralforbund; Landsforbundet for 
Utviklingshemmede og Pårørende  
- LUPE (landsstyret@landsforbundet-lupe.no); Landsforbundet Mot 
Stoffmisbruk (post@motstoff.no);  
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (post@leve.no); 
Landsforeningen for Psykopat Ofre  
(post@psykopat.no); Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri 
(lpp@lpp.no); 'post@lkh.no';  
Landsforeningen for utekontakter (post@utekontaktene.no); Landsforeningen 
for Voldsofre  
(margit@landsforeningenforvoldsofre.no); Landsorganisasjonen; LAR-nett 
Norge (post@larnett.no);  
Legeforeningens forskningsinstitutt (lefo@legeforeningen.no); 
Likestillings- og diskrimineringsombudet  
(post@ldo.no); LINK Oslo - senter for Selvhjelp og mestring 
(post@linkoslo.no); Manifestsenteret  
(post@manifestsenteret.no); Medborgernes Menneskerettighets kommisjon 
(postmaster@cchr.no);  
Menneskeverd (post@menneskeverd.org); Mental Helse Norge 
(post@mentalhelse.no); Mental Helse  
Ungdom (mhu@mhu.no); Anonyme Narkomane (NA) (leder@nanorge.org); 
Nasjonalforeningen for  
folkehelsen (post@nasjonalforeningen.no); Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
(folkehelseinstituttet@fhi.no);  
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (legevaktmedisin@uni.no); 
Nasjonal kompetanseenhet om  
minoritetshelse - NAKMI (post@nakmi.no); Nasjonalt kompetansesenter for 
psykisk helsearbeid NAPHA  
(kontakt@samfunn.ntnu.no); Nasjonalt kompetansesenter for prehospital 
akuttmedisin - NAKOS  
(postmottak@nakos.no); Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 
stress NKVTS  
(postmottak@nkvts.unirand.no); Nasjonalt Kunnskapssenter For 
Helsetjenesten  
(post@kunnskapssenteret.no); Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling  
(postmottak@helsedir.no); Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling 
(Georg.Hoyer@uit.no); Norges  
farmaceutiske forening (nff@farmaceutene.no); Norges Forskningsråd 
(post@forskningsradet.no); Norges  



Handikapforbund (nhf@nhf.no); Norges juristforbund (njpost@jus.no); Norsk 
forbund for psykoterapi  
(daanbaalen@c2i.net); Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
(post@nfunorge.org); Norsk forening for  
psykisk helsearbeid - NFPH (nfphforening@yahoo.no); Norsk forskerforbund 
(post@forskerforbundet.no);  
Norsk Helse- og Sosiallederlag NHVF (kari.skive.stuvoy@nhvf.no); Norsk 
helsesekretærforbund  
(nhsf@delta.no); Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS 
(noas@noas.org); Norsk pasientforening  
(post@pasient.no); Norsk Pasientskadeerstatning (npepost@npe.no); Norsk 
Presseforbund  
(pfu@presse.no); Norsk psykologforening (npfpost@psykologforeningen.no); 
Norsk Psykiatrisk Forening  
(npf@broadpark.no); Norsk psykoanalytisk institutt (npsai@ventelo.net); 
Norsk redaktørforening  
(post@nored.no); Norsk senter for menneskerettigheter 
(informasjon@uio.no); Norsk sykehus- og  
helsetjenesteforening (nsh@nsh.no); Norsk sykepleierforbund 
(post@sykepleierforbundet.no); Norsk  
tjenestemannslag (post@ntl.no); Norsk Tourette Forening 
(post@touretteforeningen.no); Norsk institutt for  
forskning om oppvekst velferd og aldring NOVA (nova@nova.no); Voksne for 
Barn (vfb@vfb.no);  
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (kontakt@omod.no); 
pasientskadenemnda  
(post@pasientskadenemnda.no); Politidirektoratet 
(politidirektoratet@politiet.no); Pårørendeforeningen for  
aldersdemente/alzheimer (lms.psykiatri@helse-fonna.no); Pårørende 
kompetanse (post@pkompetanse.no);  
Pårørendesenteret i Oslo (charlotte.elvedal@psykiskhelse.no); 
Regjeringsadvokaten  
(postmottak@regjeringsadvokaten.no); Rettspolitisk forening 
(styret@rpf.no); Riksadvokaten  
(postmottak@riksadvokaten.no); Riksrevisjonen 
(riksrevisjonen@riksrevisjonen.no); Rokkansenteret  
(post@rokkan.uib.no); Rådgivning om spiseforstyrrelser 
(admin@nettros.no); Rusmisbrukernes  
interesseorganisasjon - RIO (rio@riorg.no); Rådet for psykisk helse 
(post@psykiskhelse.no); ROM Agder  
(post@rom-agder.no); SAFO - Samarbeidsforum for funksjonshemmede 
(post@safo.no); Sametinget  
(samediggi@samediggi.no); Senter for medisinsk etikk (post-
sme@samfunnsmed.uio.no); Seraf Senter for  
rus- og avhengighetsforskning (pernille.karlsen@medisin.uio.no); SPEKTER 
(post@spekter.no); Statens  
autorisasjonskontor for helsepersonell (postmottak@safh.no); Statens 
helsetilsyn  
(postmottak@helsetilsynet.no); Statens helsepersonellnemnd 
(postmottak@shpn.no); Statens  
legemiddelverk (post@legemiddelverket.no); Statens råd for likestilling 
av funksjonshemmede  
(postmottak.srlf@bufdir.no); Statstjenestemannsforbundet - STAFO 
(post@stafo.no);  
hrh@humanrightshouse.org; Stiftelsen SEPREP (postmaster@seprep.no); 
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning  
(post@psykopp.no); Stiftelsen Støttesenter mot Incest - Oslo 
(postmaster@smioslo.no); Stortingets  



ombudsmann for forvaltningen (postmottak@sivilombudsmannen.no); 
Universitets- og høyskoleutdannedes  
forbund (post@uhf.no); We Shall Overcome (post@wso.no); YS - 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund  
(post@ys.no); Høyesterett (post@hoyesterett.no); Bergen tingrett 
(bergen.tingrett@domstol.no); Oslo  
tingrett (oslo.tingrett.postmottak@domstol.no); Den nasjonale 
forskningsetiske komité for medisin og  
helsefag (NEM) (post@etikkom.no); Philips Norge AS 
(lise.ludvigsen@philips.com); Universitetet i Oslo Det  
juridiske fakultet (postmottak@jus.uio.no); Universitetet i Bergen Det 
juridiske fakultet (post@jurfa.uib.no);  
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet (postmottak@jus.uit.no); 
Politijuristene; Delta (post@delta.no);  
'tvangslidelse (post@ananke.no)'; Fellesorganisasjonen FO (kontor@fo.no); 
Info; post@parat.com; Human- 
Etisk Forbund (human@human.no); 'post@hviteorn.no'; Stiftelsen 
Fransiskushjelpen  
(fransiskushjelpen@fransiskus.no); 'ends@helse-bergen.no'; 
Samfunnsviterne (post@samfunnsviterne.no);  
Philips Norge AS (lise.ludvigsen@philips.com); post@parat.com; Sintef 
Byggforsk Trondheim  
(info@sintef.no); Norsk helsesekretærforbund (nhsf@delta.no); 
Kristiansand tingrett  
(kristiansand.tingrett@domstol.no); 'regional.sikkerhetsavdeling@ous-
hf.no'; 'psykiatriske sykepeleiere  
(post@sykepeleierforbundet.no)'  
Emne: Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk 
helsevern i regionale  
sikkerhetsavdelinger 
 
Invitasjon til høring: Forslag om særlige regler for gjennomføring av 
psykisk helsevern i regionale  
sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. 
 
Høringsbrev og høringsnotat finner du også på 
http://www.regjeringen.no/hod under Dokumenter  
- høringer. 
 
Høringsfrist er 22. mars 2012. 
 
Med vennlig hilsen 
Helse- og omsorgsdepartementet 
postmottak@hod.dep.no 
 
 
Denne meldingen er sendt til: 
- Se egen liste 
 
For generelle henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet: 
vennligst bruk adressen postmottak@hod.dep.no 
 


