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Utvalget har utført et godt og grundig arbeid og belyst temaene rundt tilregnelighet på en 
tydelig måte. Ut fra vårt arbeidsområde vil høringsuttalelsen ha fokus på enkelte punkter 
som gjelder samfunnsvern især. 

• Et flertall i utvalget foreslår (24.3.3.2) at det fortsatt skal være rettslig adgang til å 
overføre personer dømt til tvunget psykisk helsevern til kriminalomsorgen ved 
dom. Vi er enig i at denne adgangen bør videreføres. 

• Et flertall i utvalget foreslår (24.3.5) at det ikke skal brukes minstetid på inntil 3 år 
ved innleggelse på lukket institusjon. Sykehuset støtter dette. Det vil være 
beheftet med stor tvil om man ut fra en helsetilstand kan fastslå at en person ikke 
vil bedre seg i løpet av en 3-års-periode. Lovisenberg Diakonale Sykehus sin 
erfaring er at mange av pasientene dømt til tvunget psykisk helsevern får en klar 
bedring i sin tilstand etter utskrivelse fra lukket institusjon. Dette handler 
sannsynligvis om at den dømte kan oppta mer normale aktiviteter som jobb, 
jobbtrening og sosial omgang med familie og venner. 

En minstetid på 3 år vil også kunne redusere helseforetak sitt behov for 
tilgjengelige behandlingsplasser for pasienter som kan være farlige, men som ikke 
er dømt til tvunget psykisk helsevern. Dette vil forringe sykehus og foretak sitt 
generelle ansvar for samfunnsvern i andre saker enn de som kommer som resultat 
av dom. 

• Forholdene rundt rusutløste psykoser, psykotiske episoder uten rus og 
kombinasjonen av disse, bør framheves ytterligere. Lovisenberg Diakonale 
Sykehus sin erfaring er at det er i dette grenselandet både sakkyndige og retten 
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kommer til konklusjoner som er dårlig funderte og ikke gir mulighet for et godt 
samfunnsvern i ettertid. 

• Lovisenberg Diakonale Sykehus støtter utvalgets vurderinger rundt å videreføre det 
medisinske prinsipp, men på en strammere måte ved at det skapes tydeligere skille 
mellom de sakkyndiges og rettens rolle og ansvar. 

Med hilsen, 

Lars Erik Flatø 
adm.dir 

Bjørn Magne Eggen /sign./ 
fagdirektør 


