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Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i
regionale sikkerhetsavdelinger - herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå
Det vises til høringsbrev av 1. mars 2012, med frist for svar til 22. mars. Oslo politidistrikt
beklager oversittelse av fristen.
Oslo politidistrikt har gjennomgått høringsnotat om forslag til endringer i psykisk
helsevernloven med særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale
sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå.
Forslaget gjelder kun de regionale sikkerhetsavdelingene og et nytt sikkerhetsnivå over disse
igjen for de særlig farlige pasientene.
Oslo politidistrikt har ikke innvendinger til at sikkerhetstiltakene, herunder adgang til å
kontrollere besøkende, skjerpes. Forslagene synes godt begrunnet. Vi ønsker imidlertid å
peke på noen utfordringer som ikke er omtalt i notatet og som etter vår oppfatning er minst
like nødvendig å utrede og finne gode løsninger på.
1. Kapasitetsproblemer i de regionale sikkerhetsavdelingene
I flere alvorlige straffesaker der siktede i saken blir varetektsfengslet, er det behov for
innleggelse i psykiatrien mens siktede sitter i varetekt. Det er av avgjørende betydning at de
regionale sikkerhetsavdelingene har kapasitet til å ta imot denne pasientgruppen, fordi de
lokale sikkerhetsavdelingene eller de allmennpsykiatriske avdelingene ikke har mulighet til å
hindre at siktede rømmer. Det igjen betyr at politiet må ha vakthold på vedkommende. For
politiet krever dette uforholdsmessig mye personellressurser som går på bekostning av
ordensoppdrag og etterforskning. Mange siktede vil også være så potensielt farlige at det
ikke er forsvarlig å behandle dem på et lavere nivå av hensyn til sikkerheten til personale og
medpasienter.
I Oslo er det allerede over 30 personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern for drap,
drapsforsøk eller annen alvorlig integritetskrenkende kriminalitet. Antallet nye dommer
overstiger antallet som avsluttes, slik at antallet som til enhver tid er på dom stiger. Vi er
bekymret for at det ikke vil være tilstrekkelig antall plasser i de regionale
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sikkerhetsavdelingene til denne pasientgruppen slik at personer som er dømt, vil bli flyttet
nedover i systemet før det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Vi ser for eksempel at flere dømte
som er overført til lokalt sikkerhetsnivå eller til en allmennpsykiatrisk avdeling, er notoriske
rømlinger. Mangel på luftegårder på institusjonene gjør det nærmest umulig å hindre at disse
rømmer dersom de skal få være ute i frisk luft. Dette igjen svekker samfunnsvernet og
binder opp politiressurser.
2. Behov for sikkerhetstiltak på andre nivåer i psykiatrien
Oslo politidistrikts erfaring så langt er at sikkerhetsopplegget på nivåene under de regionale
sikkerhetsavdelingene ikke er tilstrekkelig til å ivareta de eksisterende sikkerhetsbehov. Vi
viser til det som er beskrevet ovenfor om dømte personer som til stadighet rømmer fra
psykiatriske avdelinger. Det er et problem at det nærmest ikke finnes luftegårder andre
steder enn på regionalt nivå.
Vi viser også til at en person som var dømt til tvungent psykisk helsevern, i fjor ble stukket
ned og drept av en medpasient på en psykiatrisk avdeling på et sykehus i Oslo. Siktede
hadde brakt med seg en kniv inn på avdelingen. Dette viser at behovet for å kontrollere hva
som bringes med inn på en avdeling kan være like stort på en allmennpsykiatrisk avdeling
som på en regional sikkerhetsavdeling. Det er Oslo politidistrikts oppfatning at det er behov
for en gjennomgang av sikkerhetstiltakene på alle avdelinger med døgnbehandling som
mottar pasienter på tvang og etter psykisk helsevernloven kap. 5.
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