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Høringsuttalelse: Forslag om særlige regler for gjennomføring av 
psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet 
med særlig høyt sikkerhetsnivå. 
 

Det fremgår at formålet med forslag om endringer i psykisk helsevernloven er å sørge for 
tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell i regionale 
sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Bestemmelsene skal 
også ivareta samfunnsvernet. I hovedsak går forslaget ut på bestemmelser som gir en noe 
større adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger, og hjemmel for å 
etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor en av de regionale 
sikkerhetsavdelingene, og at det i en slik enhet gjelder særlige regler om sikkerhetstiltak. Det 
pekes på at det er vanskelig å ivareta forsvarlig sikkerhet for pasientene, personell og 
samfunnet på grunn av blant annet for snever adgang i loven til å undersøke om pasienter 
bringer med seg farlige gjenstander som kniver, barberblad, skytevåpen og rusmidler inn i 
avdelingen, at slike gjenstander har blitt innført og at det har forekommet flere alvorlige 
hendelser. Dagens lovgivning gir ingen adgang til å visitere besøkende eller gjennomføre 
vandelskontroll av personell. Dette utgjør en risiko som kan medføre stor fare for pasienter, 
personell og ved rømning for samfunnet for øvrig. At lovgivningen ikke gir adgang til 
visitasjon og vandelskontroll som nevnt fremstår for oss som oppsiktsvekkende og 
urovekkende. I høringsnotatet foreslås særlige regler som gir en noe større, men begrenset, 
adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger. Det fremgår også at det i 
helt sjeldne tilfeller også kan være behov for enda et sikkerhetsnivå som kan ivareta særlig 
høy sikkerhet, og det forslås derfor etablering av en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå 
innenfor en av de regionale sikkerhetsavdelingene, og at det innenfor en slik enhet gjelder 
særlige regler om sikkerhetstiltak. I høringsnotatets punkt 6 fremmes en rekke forslag om 
sikkerhetsbestemmelser i regionale sikkerhetsavdelinger. Under samme punkt foreslås også 
krav om politiattest for personell. Forslagene får vår tilslutning i sin helhet. Det samme 
gjelder punkt 7 om særlige sikkerhetsbestemmelser i enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå. 
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