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Deres ref:201200347-/TJH 
 

Høring: Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i 
regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå 
 
Vi viser til høringsbrev av 1. mars 2012 der det fremmes forslag om et nytt kapittel 4A med 14 
bestemmelser i psykisk helsevernloven. Departementet presenterer forslag som gir noe større adgang 
til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger. Det foreslås også hjemmel for å etablere 
en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor en av de regionale sikkerhetsavdelingene. 
 
Rådet for psykisk helse er opptatt av at vi skal ha et psykisk helsevern som arbeider systematisk for å 
redusere all bruk av unødig tvang. Samtidig erkjenner vi at en liten gruppe av de pasientene som har 
behov for behandling i psykisk helsevern har problemer som medfører at de har forhøyet risiko for 
farlig atferd. Vi støtter behov for tiltak som gjør det mulig for de regionale sikkerhetsavdelingene å 
ivareta sikkerheten til pasienter og personell bedre enn det er i dag. Selve grunnlaget for innleggelse i 
regionale sikkerhetsavdelinger tilsier at det er behov for generelle kontrollbestemmelser hjemlet i et 
lovverk med krav til dokumentasjon.  
 
Når det gjelder særlig farlige pasienter er det viktig at en ikke bare vektlegger behovet for beskyttelse 
og kontroll, men også sikrer ivaretakelse av pasientens behov for helsehjelp og omsorg. Dette krever 
et spesielt kompetent personale, og innføringen av krav om politiattest er et element i kvalitetssikring 
av personalet i de regionale sikkerhetsavdelingene.  
 
Rådet for psykisk helse vil understrekke at denne pasientgruppen har pasientrettigheter på lik linje 
med andre pasienter. De skal fortsatt være aktive aktører i eget liv og sikres medbestemmelse i så 
stor grad som mulig. Det er derfor viktig at iverksettingen av dette nye lovforslaget også bidrar til å 
kvalitetssikre den behandlingen pasientene får. De regionale sikkerhetsavdelingene er i dag et 
utrednings- og beredskapstiltak for denne pasientgruppen. Pasientene får behandling når de er 
overført til lokale sikkerhetsavdelinger. Rådet for psykisk helse mener at slik forslaget til etablering 
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av enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå er utformet, med mulighet for forholdsvis langvarige 
opphold, må pasienten også sikres kvalitativt god behandling ved opphold i enheten.  
 
Rådet for psykisk helse stiller seg bak forslagene i høringsnotatet. 
 
Med vennlig hilsen 
Rådet for psykisk helse 

       
Tove Gundersen       Hege Helene Bakke 
generalsekretær       rådgiver  
 


