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Til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Vedrørende høring – forslag om særlige regler for gjennomføring av 
psykisk helsevern i  
regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt 
sikkerhetsnivå. 
 
Det vises til høringssak vedrørende ovennevnte.  Rådet for 
funksjonshemmede i Oslo har behandlet  
saken og ønsker å komme med følgende kommentarer: 
 
* Det er stor forståelse for at behovet for særlig høyt 
sikkerhetsnivå og særskilte  
bestemmelser er tilstede.   
* Særlig høyt sikkerhetsnivå krever spesielle tiltak, og det er 
viktig å forhindre unødige  
krenkelser av pasienten. Rådet ser gjerne at det blir konkrete krav til 
oppfyllelse av hvordan  
tiltakene kan gjøres minst mulig krenkende.  Et tiltak som bør 
konkretiseres er  
kroppsvisitering av pasienten, besøkende og av andre som skal inn på 
avdelingen.  Det kan  
være avgjørende at dette begrunnes ordentlig overfor den det gjelder og 
at det gjennomføres  
i verdige former.  Det kan være ønskelig at vedkommende kan velge i 
situasjonen, f.eks.  
hvilket kjønn undersøker skal ha, om det skal være noen tilstede i rommet 
etc. 
* Under utøvelsen av tvangsvedtak er det vesenlig at vedkommende får 
mulighet til å velge  
mellom like virkningsfulle alternativer, dersom situasjonen tillater det.  
Da det er lett å skyve  
slike hensyn til side, bør loven gi sterke føringer. 
* Internett nevnes knapt i høringsnotatet.  Dette er et område der 
mennesker som ønsker å  
forfølge andre kan samle informasjon og planlegge destruktive handlinger.  
Regler og  
lovverk i forhold til digitale medier er helt nødvendig. 
* Pasientene kan ha få muligheter til naturlig og vanlig kontakt med 
andre mennesker.  
 Effekten av om kontrollsystemene blir (for) upersonlige bør vurderes. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Bente Arnesen 
rådssekretær 
rådet for funksjonshemmede 
Helseetaten 
Oslo kommune 



 
Telefon: 952 66 645 
Sentralbord: 02 180 
 
www.oslo.kommune.no   
 
 
 
Kopi:  Byrådsavdleing for eldre og sosiale tjenester,  Rådhuset,  0037 
Oslo. 
 


