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Forslag til endringer i psykiSk helsevernloven

Høringsuttalelse
Forslaget omhandler regler om varsfing av fornærmede eller etterlatte ved endringer i
gjennomføring og opphør av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern,
opplysningsplikt til påtalemyndiEdletene,og retten samt adgang til nattelåsing av pasientrom i
regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig nøyt sikkerhetsnivå mv.

Vedr.§4a- 6 Nattelåsingav pasientrom
Utdrag fra foreslått lovtekst:
«Etter tillatelse fra departementet kan enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå og regionale
sikkerhetsavdelinger gis adgang tl å låse dør til pasientrom i tiden fra kl. 23.00 til kl. 06.00
etter en individuell vurdering av Vedkommendepasients tilstand.»

Kommentar
Det legges her opp til at enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå og regionale avdelinger skal
ha adgang til å låse dør til pasientrom i tiden 23-06 etter en individuell vurdering av
vedkommende pasients tilstand.
Vi har vansker med å se behovet for dette. Hvis det er nødvendig å hindre pasienten i å skade
seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, inventar o.l. har vi
andre tvangsmidler slik som skjerming, beltelegging og korttidsvirkende medikamenter.
Vi mener at å låse døren til pasientrommet i verste fall kan medføre en forverring av
pasientens tilstand og føre til mer utagering.
Vi har derfor vansker med å se hVilkenpasientkategori dette forslaget er rettet mot, og er redd
for at det kan utvikle seg en uheldig kultur hvor man kan velge den "letteste" løsningen i
stedet for å gjennomføre de kjente og gjennomprøvde metodene.

Vedr.§5- 6 a somomhandleropPlysningsplikt
Utdrag fra foreslått lovtekst:
«Uten hinder av lovbestemt taushetsplikt skal den faglig ansvarlige gi påtalemyndigheten og
retten de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om tvungent psykisk helsevern skal
opprettholdes, jf straffeloven § 39 b, og om besøksforbud bør nedlegges, jf.
straffeprosessloven § 222a.»

Kommentar
Vi finner at det foreslåtte lovforslaget om opplysningsplikt er fornuftig og at det vil ivareta et
behov som det tidligere ikke har vært lovhjemmel for. Vi slutter oss derfor til dette forslaget.



Vi etterlyser imidlertid samme type opplysningsplikt i forbindelse med innleggelse etter
alvorlig lovbrudd, og sakkyndiges behov for journalopplysninger. Vi får relativt ofte innlagt
pasienter med kjent psykiatrisk sykehistorie som har begått en alvorlig voldshandling og der
pasienten ikke vil gi de sakkyndige tillatelse til å få kopi av journal. Dette anser vi som
uheldig og det kan i verste fall føre til at saken ikke blir tilstrekkelig belyst.

Vedr.§5- 6e Varseltil fornærmedeog etterlatte
Utdrag fra foreslått lovtekst:
«Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til vedtak som nevnt i § 5-4(alle vedtak om overføring til opphold i eller til andre
tiltak under ansvar av institusjonen som nevnt i §3-5(hva tvungen observasjon og TPH kan
omfatte)), skal den faglig ansvarlige varsle fornærmede eller etterlatte om vedtaket.»

Kommentar
Vi støtter dette forslaget. Det er définert hvem dette gjelder (her framgår det at begrepet
"etterlatte" skal forstås slik at det omfatter "avdødes ektefelle, samboer, barn, foreldre eller
søsken") og dermed unngår man at varslingsplikten omfatter en for vid krets av berørte.
Praksis om varsling til fornærmede og etterlatte ved overføringer, permisjoner og opphør av
dom har vært skjønnsmessig til nå. Det er derfor betryggende å få dette nærmere definert slik
at uheldige situasjoner i størst mulig grad unngås.

Vennlig hilsen

Trond Ketil Haugstvedt
Klinikkdirektør
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