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sakkyndighet og samfunnsvern 

St. Olavs Hospital oversender høringsuttalelser på vegne av Psykisk Helsevern avdeling Østmarka 
og Tiller DPS. Regional Sikkerhetsavdeling Brøset er selvstendig høringsinstans, og det er tidligere 
sendt uttalelser fra Sentral fagenhet, Regional Sikkerhetsavdeling, Kompetansesenter for sikkerhets
fengsels- og rettspsykiatri og Pilotprosjekt Utvikling av norsk rettspsykiatri. 
Tiller DPS drøfter utredningens forslag i del IV om samfunnsvern og peker på mulige konsekvenser 
for psykisk helsevern. Ca 20 % av personer dømt til behandling får i dag sine tilbud i DPS. En følge 
av NOU 204:10 vil kunne bli at antall personer på dom til psykisk helsevern kan øke og flere enn i 
dag kan forventes overført til DPS. Det vil kunne gi økte behov for åpne døgnplasser, ambulant og 
poliklinisk virksomhet i DPS, og kompetanse-behovene vil dessuten øke. Denne problemstillingen 
har fått lite oppmerksomhet i utredningen og bør utredes mer. 

Østmarka foreslår i sin uttalelse at et mer forpliktende samarbeid mellom ansvarlig helseinstitusjon, 
politi og påtalemyndig blir nedfelt i lov eller forskrift. Videre ser de behov for at Psykisk 
helsevernlovens § 5-6 c endres til å omfatte varsling til politiet, som så i sin tur kan varsle 
fornærmede og etterlatte. Hensikten med det er at de det gjelder skal slippe å oppleve unødig inngrep 
i sitt privatliv ved å være registret ved og kontaktes av et psykiatrisk sykehus. 
Østmarka peker videre på viktigheten av at rettspsykiatri i større grad enn i dag blir integrert i det 
allmennpsykiatriske fagmiljøet. De anbefaler at det blir sett bredere på hvilke behandlings- og 
rehabiliteringstilbud personer på dom til psykisk helsevern har behov for. Tiltak bør inneholde mer 
enn de behandlingstilbudene som sikkerhetsavdelinger kan gi. Denne pasientgruppen har behov for 
tettere og mer koordinert oppfølging enn andre pasienter. Det bør derfor nedfelles i lov eller forskrift 
hvordan spesialisthelsetjeneste, kommuner og NAV skal samarbeide i framtida. 
For å heve kvaliteten på sakkyndigarbeid, sikre større åpenhet og uavhengighet, bør det vurderes 
nøye hvordan sakkyndige rekrutteres. Kvalitetsheving og økt kontakt med allmenn psykiatri og 
akademia er viktige i denne sammenhengen. I arbeidet med å bedre rettspsykiatrien bør generelt 
psykiatrisk arbeid som forebygging vies større oppmerksomhet. 
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