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Vedr. 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. 
 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) viser til 
mottatt høringsnotat av 11.10.2012 vedrørende endringer i psykisk helsevernloven. 
 
RBUP Øst og Sør er en kompetansegivende organisasjon, som gjennom forskning og undervisning 
arbeider for å støtte og bedre tjenestene for barn og unge. Vi takker for anledningen til å uttale oss 
om denne høringen. 
 
RBUP Øst og Sør er generelt positiv til de foreslåtte endringene, da vi vurderer at de vil innebære økt 
mulighet for å ivareta barn og unge som er fornærmet eller etterlatt i straffesaker.  
 
I tillegg vil vi understreke følgende angående nattelåsing (kl. 23-06) av pasientrom uten personal 
tilstede i rommet. Det er viktig at dette bare gjelder for de foreslåtte sikkerhetsavdelingene, og at 
kravet er at pasienten er innlagt til tvungent psykisk helsevern. Det vil gi en nedre aldersgrense på 16 
år for muligheten til å vedta nattelåsing av pasientrom som tvangsmiddel. Dette er samme nedre 
aldersgrense som det i dag er for tvangsmidlene beltelegging og isolasjon. Isolasjon er kortvarig 
anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede, mens den nye dreier seg om det samme, 
men kun om natten og med lengre varighet. Det er et viktig prinsipp at det etableres samme nedre 
aldersgrense som for isolasjon, fordi vi vurderer at et slikt tiltak potensielt er mer skadelig for yngre. 
 
 
           
Med vennlig hilsen 
 
sign.        sign. 
             
Arild Bjørndal       Kristine Amlund Hagen   
direktør       forskningssjef 


