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Høringssvar - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern
i regionale sikkerhetsavdelinger - Enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå

Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 1. mars 2012 knyttet til
forslag om regelendringer som nevnt ovenfor.
Helsedirektoratet vil innledningsvis bemerke at vi støtter departementets vurdering av
behov for endring av regelverket knyttet til bestemmelser om gjennomføring av psykisk
helsevern, herunder regler om ransaking og beslag. Vi ser også at det i nåværende
situasjon er nødvendig å gjennomføre noen endringer raskt av sikkerhetsmessige
hensyn, men siden flere av forslagene er relevante for hele det psykiske helsevernet
ser vi fram til en drøfting i en videre kontekst. Direktoratet har altså forståelse for den
korte høringsfristen (3 uker), samtidig som dette medfører at flere prinsipielle
vurderinger må tas i etterkant.
Helsedirektoratet ser likevel behovet for et tilfredsstillende lovverk knyttet til sikkerhet
for terrorsiktede ved en eventuell dom til tvungent psykisk helsevern sommeren 2012.
Direktoratet anmoder imidlertid om at man vurderer behov for regelendringer slik at det
ikke gjøres flere isolerte regelendringer enn høyst nødvendig i denne anledning før en
bredere gjennomgang er mulig. Bruk av tvang i behandlingsøyemed er et av statens
sterkeste inngrep overfor landets borgere, og en utvidelse av tvangsinstituttet bør ikke
forekomme uten en grundig utredning.
I høringsnotatet vises det til NOU 2011:9 "Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet",
hvor utvalget peker på at det bør være en langsiktig målsetting å samordne
tvangsreglene i helse - og omsorgstjenesten. Dette ble også påpekt i forarbeidende til
ny helse- og omsorgslov. Helsedirektoratet slutter seg til dette og
ser behov for senere gjennomgang av alt regelverk som omfatter bruk av tvang på
helse- og sosialrettens område og vurdere å lovmessig sammenstille det.
Nedenfor følger først noen generelle kommentarer, deretter merknader til enkelte av
de foreslåtte bestemmelsene.
Kommentarer til punkt 5: Behov for sikkerhetsbestemmelser i regionale
sikkerhetsavdelinger og ny enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå med særlige
bestemmelser.
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Helsedirektoratet ser at det i noen tilfelle kan være aktuelt å opprette en enhet med
særlig høyt sikkerhetsnivå, dette både for å sikre pasient, medpasienter, personell og
samfunnsvern. Helsedirektoratet støtter derfor forslaget om etablering av en ny enhet
med særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor en allerede eksisterende regional
sikkerhetsavdeling. Vi vil imidlertid nevne to viktige forutsetninger:
At etablering av en enhet skal være i tråd med ønsket utvikling av et fagfelt og
ikke påtvunget.
At bestemmelsen blir evaluert i forbindelse med en grundigere gjennomgang av
psykisk helsevernloven, jfr forslag om å foreta en gjennomgang av alt lovverk
som regulerer tvang på helse- og sosialrettens område.
Helsedirektoratet har ved flere tidligere anledninger foreslått å opprette egne plasser til
judisiell observasjon. Straffeprosesslovens § 167 hjemler bruk av innleggelse for
rettspsykiatrisk observasjon i de tilfeller retten finner det "nødvendig for å bedømme
siktedes sinnstilstand". Slike innleggelser skjer svært sjelden i Norge sammenliknet
med andre land. Et flertall av de rettspsykiatriske utredningene skjer i dag som private
oppdrag ved at retten oppnevner sakkyndige. Man regner med at mellom 10-20% av
siktede personer er i behov av en rettspsykiatrisk observasjon ved innleggelse for å
sikre best mulig kvalitet på observasjonen og den sakkyndige rapporten.
Det er også behov for økt fokus på opplæring av sakkyndige, både sett hen til
opplæringens innhold og antall personer som utdannes (i dag gis opplæring gjennom
de såkalte C-kursene i regi av Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri). Opplæringen bør sertifiseres, den bør følges opp og de sakkyndige bør
jevnlig få bruke sin kompetanse slik at den vedlikeholdes. Vi har ikke et godt system
for dette i Norge i dag.
Helsedirektoratet foreslår derfor at man nedsetter en arbeidsgruppe som skal vurdere
etableringen av en "rettspsykiatrisk institusjon", gjerne i tilknyting til en regional
sikkerhetsavdeling slik at man kan utnytte ressursene godt (jf. Fagenhet for tvungen
omsorg ved Brøset). Her kan man samle kompetanse både hva gjelder å ivareta
personer med høy risiko for voldelige handlinger på regionalt nivå, inklusiv en liten
enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. I tillegg kan man ha plasser for innleggelse til
judisielle observasjoner, opplæring i sakkyndig arbeid og annen kompetanse
vedrørende rettspsykiatrifeltet.
I forslaget fremgår at Enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå for eksempel skal kunne
plasseres innenfor fysiske sikkerhetstiltak ved en annen institusjon som ikke er
helseinstitusjon (f.eks et fengsel) Institusjonen må oppfylle kravene som stilles for
godkjenning av tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernforskriften §§ 2-4.
Helsedirektoratet ser at behov for en rask løsning eller økonomiske hensyn kan tilsi en
slik lokalisasjon. Direktoratet er imidlertid av den mening at en slik avdeling på sikt bør
lokaliseres i egnet helseinstitusjon, innenfor rammen av regional sikkerhetsavdeling, jfr
diskusjonen ovenfor.
Kommentarer til de ulike foreslåtte bestemmelsene
helsevernloven:
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i nytt kapittel 4A i psykisk

Direktoratetstøtterdepartementeti at det er et behovfor utvidethjemmeli psykisk
helsevernloveni forholdtil ransaking.Det visestil Prosjektrapport2008-1 fra
Kompetansesenteretfor HelseregionSør-Øst. Behovetfor utvidethjemmelfor
ransakingreferererseg imidlertidogsåtil akuttavdelingerog lokale
sikkerhetsavdelinger
(ingenav disseomfattesi lovforslaget).Direktoratetvil bemerke
at det i nær fremtider behovfor å utredeforslagtil endringogså i loven§§ 4-6 og 4-7.
En utvidetmulighetfor skjerpedesikkerhetsreglerkun ved regionale
sikkerhetsavdelinger
/ enhet med særlighøyt sikkerhetsnivå,kanfå den utilsiktede
uheldigekonsekvensat det kan blivanskeligå få dissepasientenetilbake-eller
videreførttil fortsattbehandlingpå et laveresikkerhetsnivå.
Direktorateter ut fra hensynettil rettssikkerhetskeptisktil at det er vedtakom unntak
fra innskrenkningersom skaltreffes,og ikkeomvendt,jf. forslagets§ 4-a-13. Dersom
dette gjennomføresbør § 4-a -13 endresslikat fagligansvarligogså kan beslutte
lettelseri tiltaketter § 4a-9. Siste setningbør strykes,da det alltidbør kunnevære rom
for å besluttelettelseri inngripendetiltakder dette vurderessom mulig.Ordet
"unntaksvis"bør tas vekk.
Til §§ 4a-4 og 4a-10: Uttrykket"undersøkelseav pasientensperson"bør endrestil
"kroppsvisitasjon",
som er betegnelseni lovens§ 4-6. Ved at avsnittetom
undersøkelseav kroppenshulromikke nevnesi § 4a-10 (kun §§ 4a-4), kan man
feilaktigfå det inntrykkat det alltidskalforetasundersøkelseav kroppenshulromved
personundersøkelseved enhetfor særlighøytsikkerhetsnivå.
Muliginngripeni pasientensforbindelsemed omverdenenved mobiltelefonog PC bør
klargjøresgenerelti psykiskhelsevernlovensom tidligerepåpektav Helsedirektoratet
(jf. direktoratetsbrevtil departementetav 28.april2008). I brevettar direktoratetopp
behovetfor at psykiskhelsevernlovenjusteresi tråd dagensteknologi.Dette gjelder
spesieltinnskrenkningi brukav og beslagav mobiltelefonog PC. Det er uheldig
dersombestemmelsene"leggespå strekk"for å imøtegåden teknologiskeutviklingen.
Det er også uheldigdersomtiltak,som lovgiverantakelighar mentskullekunne
iverksettes,likevelikkebliriverksattforditiltaketikkedirektefaller inn underlovens
ordlyd.Her trengsaltså avklaringergenerelti psykiskhelsevernloven,som ikke knytter
seg kuntil regionalesikkerhetsposter/ enhetfor særlighøytsikkerhetsnivå.
Direktoratetkan ikkese at lovforslageter klargjørendei forholdtil dissespørsmålene,
jf. forslagets§§ 4a-6 og 4a-12.
I henholdtil forslagets§ 4a-6 fjerde ledd bokstavb kan det treffesvedtakom at "post
åpnes".Det bør fremgå om dette også omfatterelektroniskpostsom e-postog sms.
Det kan stillesspørsmålved om mulighetenfor beslagav elektroniskeenheterer
ivaretatti forslagtil nyttregelverk.Forslagtil ny § 4a-3 andre leddom forholdettil
bestemmelsenei kapittel4 viser ikketil §§ 4a-6 og 4a-12 som regulererforbindelse
med omverdenen.
Helsedirektoratethar i en fortolkningåpnetfor at i tilfellerder det er truffetvedtaketter
§ 4-6 kan det benyttesmetalldetektorfor å lokaliserefarligegjenstander.Dette bør
presiseresi forarbeider,slikat adgangentil brukav metalldetektorikke lesessom
uttømmenderegulerti nyttkap. 4a. I lovforslageter det åpnetfor brukav
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metalldetektori §§ 4a-5 og 4a-11 som omhandlerundersøkelseav andre personer/
besøkendeog gjenstander.Det bør fremgåom også pasienterkan påleggeså
passeremetalldetektor.
Klageretteni § 4a-14, bør følge lovenssystemog tas innsom § 4a-8 femte og sjette
ledd.
§ 4a-6 femte ledd og § 4a-12 annet ledd:Unntakenei forholdtil hvilkepersonerdet
ikkekan vedtasinngripeni rettentil kommunikasjonmed (advokatmed fler), bør være
de samme som i lovens§ 4-5 tredje ledd.
Hvisdet er meningenat pasienterpå regionalsikkerhetsavdelingsom utgangspunkt
skalfå beholdemobiltelefon,etc, bør dettefremgå av lovforarbeidene.Direktorateter
kjentmed at dette rutinemessiginndrasi dag, uten klar hjemmel.
Dersomdet er meningenat pasienterpå enhetfor særlighøytsikkerhetsnivåsom
utgangspunktikkeskal beholdegjenstandenesom nevnti forrigeavsnitt,bør dette
kommeklarerefrem av bestemmelsen.
Til § 4a-8: Det bør presiseresom man i bestemmelsenmenerfagligansvarligved en
regionalsikkerhetsavdeling,eller en hvilkensom helstfagligansvarlig.
Til § 4a-6 femte leddandre punktum:Det antas at denne setningeninnebærerat
husordensreglementet
kan innholdebegrensningerom tidspunktog varigheti
kommunikasjonmed offentligmyndighetsrepresentant
mv.,jf. lovens§ 4-5 tredje ledd.
Setningenbør klarereangi hva den visertilbaketil.
Til § 4a-7 sisteledd. Her bør det for ordensskyldpresiseresat det også er et forbud
mot å gi straffedømteoppdrag(ikke bare tilsetting)ved sikkerhetsavdelinger,
jf. at
første leddogså omtaleroppdrag.
Språklig:I § 4a-5 benyttesbegrepet"mobiltelefon",
mens i § 4a-10 benyttes"mobil".
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