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Endringer i psykisk helsevernloven - høring
Det vises til mottatte brev med forslag om endringer i psykisk helsevernloven. Høringen berører
regler om varsling av fornærmede eller etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av
dom på overføring til tvungen psykisk helsevern, samt adgang til nattelåsing av pasientrom i
regionale sikkerhetsavdelinger og enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå mv.
Det dreier seg om følgende endringer:
Varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom
på overføring til tvunget psykisk helsevern.
Adgang til nattelåsing av pasientrom
Unntak fra taushetsplikten om opplysning til påtalemyndighet og retten omkring
bes øks forbud.
De foreslåtte endringer er sendt på svært bred høring nasjonalt, noe som inkluderer alle
helseforetak /sykehus, samt de respektive kontrollkommisjoner
i vår helseregion.
Helse Sør-øst RHF mener
er oversendt og har derfor
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fagmiljøene er de mest sentrale til å svare på de endringsforslag som
begrensede kommentarer på høringen. Våre innspill er i hovedsak
om regelendring, men vi mener dette innspillet er svært viktig både i
og helsepolitiske strategier og føringer, samt viktige terapeutisk mål.

De foreslåtte regler om varsling av fornærmede eller etterlatte har vi ingen spesielle kommentarer
til. Helse Sør øst RHF ønsker derimot å utrykke en bekymring knyttet til forslaget om adgangen
til nattelåsing av pasientrom. Det arbeides som kjent systematisk med å redusere bruk av tvang
innen psykisk helsevern, samt å kvalitetssikre all bruk av tvang. Dersom man åpner opp for
adgang til nattelåsing av pasientrom, vil dette kunne betraktes som isolasjon og gi uheldige
terapeutiske konsekvenser. Man kan blant annet frykte pasientens reaksjoner i etterkant, som kan
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være at det skapes "en motreaksjon" på dagtid noe som igjenkan medføre økt bruk av
tvangsmidler.
Den utsendte høringen har også vært oppe som sak i vårt RegionaleFagråd for psykiskhelsevern.
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Ut over dette vil Helse Sør —Øst RHF vise til høringsnotat fra våre helseforetak/sykehusmed
særligvekt på innspill fra RegionalsikkerhetsavdelingRSA,samt lokalesikkerhetspsykiatrienpå
nivå 2.
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