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Høring - Endringer i psykisk helsevernloven - Varsling av fornærmede og
etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på overføring til
tvungent psykisk helsevern, adgang til nattelåsing av pasientrom mv.
Vi viser til brev av 11. oktober 2012 vedrørende ovennevnte sak.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet(BLD) har
merknader til lovforslaget om nattelåsing av pasientrom i ny § 4A-6A i lov om etablering
og gjennomføring av psykisk helsevern (phlsvl). Det er foreslått at bestemmelsen skal
gjelde for pasienter over 16 år etter henvisning til phlsvl § 8-4 tredje ledd.
Barn i alderen 16-18 år kan ta større skade av å bli isolert enn voksne. Barn er mindre
utviklet og mer sårbare, og bruk av isolasjon kan oppfattes som svært skremmende.
Dersom isolasjon skal benyttes, er det viktig at dette skjer under forhold som ivaretar
barnets behov.
Etter dagens § 8-4 fjerde ledd stilles det krav til ”kontinuerlig tilsyn av pleiepersonale”
ved kortvarlig anbringelse av pasient bak låst eller stengt dør uten personale til stede.
Forslag til ny § 4A-6A gjelder mer langvarig isolering og her stilles det krav om
”forsvarlig tilsyn av pleiepersonale”. Det fremgår av lovforarbeidene at en forutsetning
for forslaget er at pasienten til enhver tid kan kontakte tilstedeværende personell og be
om å få komme ut når det er nødvendig, samt at personalet ikke må oppholde seg
lenger unna enn at pasienten kan få hjelp straks dersom vedkommende trenger hjelp
eller det oppstår en situasjon der det er fare for at pasienten kan påføre seg selv skade.
Dette er viktige forutsetninger for bruk av isolasjon. Mindreårige pasienters behov for
tilsyn og sikkerhet bør ivaretas gjennom særskilte rutiner.
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Det er positivt at departementet kan gi forskrift med nærmere regler for tilsyn m.m. Det
synes nødvendig at det gis nærmere regler med krav til forsvarlig tilsyn og
pleiepersonell, samt krav til isolasjonsrommet og dets fasiliteter.
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