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0030 OSLO

Deres ref.
201203909

Vårref.
12/1618-NNO

Dato
04.01.2013

fløiing —endringer i psyldsk helsevernloven —varsling av fornænnede og

og opphør av dom på overføring til
etterlatte ved endringer i giennomføring
tvungentpsyldsk helsevern, adgang til nattelåsing av pasientrom mv.
Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementetsbrevav 11. oktober2012med vedlegg.
ustis- o beredska sd artementetharføl ende merknader.
Generelt

VIstøtterforslageti høringsnotatetom atfornærmedeog dennes etterlattevarslesved
endringeri gjennomføringog opphøravdom på tvungentpsykiskhelsevernsamtved
unndragelseav gjennomføringenav dompå tvungentpsykiskhelsevern.
Utfor ' er kn et til to
o raktiserin
Erfaringsmessigbyrkriminalomsorgensregelverkpåftereutfordringer.Enkelte
forholdbør derforvurderesi arbeidetmed lovforslaget Dette gjelderfor eksempel
spørsmåleneom:
a)

hvem som avgjørom det er «avbetydning»forfornærmedeog etterlatte,
vedkommendeselv ellervedtaksmyndigheten?
Herkan det vurderesom vilkåreti lovtekstenheller børvære «dersom
fornærmedeeller dennes etterlatteønsker det»for å tydeliggjøreat det er
fornærmedeog etterlattesønske som skallegges til grunn.Dersom dette blir
aktuelt,forutsetterdette en gjennomgangav de øvrigevilkåri bestemmelsen,og
en fornyetvurderingavhensynettilpersonvernetog av EMKartikkel8. Det er
uansettviktig at lovgiverforetaren overordnetvurderingavhensynene som skal
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Ivaretasog utformeså presise og klarevilkårforvarslingsom muligfremforå gi
for skjønnspregedevilkårsom kanmedføretolkningsutfordringerog variasjoni
praksis.
hvordande fornærmedeog etterlattesønske om varslingskalklarlegges.
Herbør det reguleres1underliggenderegelverkhvordaninstitusjonen
fremskafferkontaktinformasjon
tilfornærmedeog etterlatteog nårog hvordan
institusjonenskalkontaktefomærmedeog etterlattefor å klarleggeom de ønsker
varsling.
praktiseringenavkriteriet«i god tid»førbeslutaingengjennomføres.
Herkan det værefordelaktigå spesifiserei underliggenderegelverkhva som
anses som god tid.

Hens et til domfeltessikkerh t
Førvarslingenbesluttesbør detforetasen sikkerhetsmessigvurdering,herunderbl.a.
undersøkelsemed politietomhvorvidten varslingvilfå konsekvenserfor den
domfeltessikkerhet I tifeller hvor det er fareforhevnaksjonereller lignendebør
varslingunnlates.Det børvurderesom bestemmelsenskalinneholdeet vilkårsom for
eksempel «medmindrevarslingmedførerfarefor den domfeltesegen sfidrerhet».
Varslin avfornærmedeo etterlattesom er å institus'on
Det kan oppståsituasjonerhvorden fornærmedeeller etterlatteselv befinnerseg på en
institusjon/omsorgshjemog ikke er i standtll å ivaretasine interesser.Dersom det er
oppnevnten verge skalvergenvarsles. I tillegg bør det vurderesom det skal oppstilles
en hjemmeltll åvarslebestyrerenved institusjonen/omsorgshjemmeti tilfellerhvor
det ikke er oppnevntnoenverge ellerkontaktmed den oppnevntevergen ikke lykkes.
'111ka ittel 6 om forholdettil menneskeretti hetene
kapittel6 om forholdetlii menneskerettighetenevises detflere ganger til Prop.108L
(2011—2012). Forslagenesom ble lagtfremi denneproposisjonenåpnerforlangtmer
vidtrekkendetvangstfitakenn forslagetom adgangtil nattelåsingavpasientrom,
herunderutelukkelsefrafellesskapetoversværtlangeperioder.I den gradnattelåsing
er å anse som isolasjoni EMKarlikkel3s forstand,er den aven helt annenkarakter
enn de sakene som ble drøfteti Prop.108L (2011-2012).Problemstillingeneog de ulike
hensyn som skalveies mot hverandre,blirderfordelvisandrenårdet gjelderdet
aktuelleforslaget.Også nårdet gjelderdrøftelsenavEMKartikkel13fremstår
sammenlikningenmed Prop.108 L (2011-2012)på enkelte punktersom mindre
treffende.
I vurderingeneknyttettil EMKartikkel8 synes detnoe uklartIhvfikengradforslaget

2/3

4.JAN.201316:01

JD

A

NO.769

P. 3

omnattelåsing
innebæreren(ytterligere)
inuskrenkning
i pasientens
retttilrespektfor

privatlivet.

Medhilsen
araldAass
fagdirektør
%

3/3

?,
kielen
or
førstekonstdent

