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HØRINGSUTTALELSE- NOU 2014:10 SKYLDEVNE, SAKKYNDIGHET OG 
SAMFUNNSVERN 

Det vises til høringsfrist den 27.03.2015. Kommentarer fra Tiller DPS er avgrenset til del IV om 
Samfunnsvern og hvilke konsekvenser de foreslåtte endringer kan få for psykisk helsevern. 

Innledningsvis vil vi påpeke at helsevesenet har allerede et stort ansvar ift gjennomføring av dom 
på tvungent psykisk helsevern, jfr gjeldende rett. Det gjelder både sikkerhetsavdelinger med 
lukkete institusjonsplasser og, ikke minst, poliklinikker i DPS. Tabell22.9 side 321 viser 
behandlingsnivå for personer under gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern per 
31.12.2013. Av 141 personer er 28 personer i behandling i poliklinikk i DPS, ca 20%. Det at så 
mange med særreaksjon behandles i DPS er en problemstilling vi synes har fått lite 
oppmerksomhet i utredningen. 

Når det i NOU 2014:10 foreslås endringer i vilkårene for en særreaksjon slik at terskelen for 
vilkår 2 om fare for integritetskrenkelser og vilkår 4 om lovbrudd senkes, kan det få større 
konsekvenser for psykisk helsevern enn i dag. Det gjelder ikke bare behov for lukkete 
institusjonsplasser i sikkerhetsavdelinger, men også åpne døgnplasser og ambulant og poliklinisk 
virksomhet i DPS, og det gjelder behov for mer kompetanse. 

Om de foreslåtte endringene blir vedtatt, kan flere bli dømt til tvungent psykisk helsevern hvis 
framtidig rettspraksis endres, og flere forventes overført til DPS på et eller annet tidspunkt i løpet 
av gjennomføringen. Personer med dom på tvungent psykisk helsevern bruker en 
behandlingsplass i psykisk helsevern i lang tid, uansett om gjennomføringen skjer i en lukket 
sikkerhetsavdeling / rettspsykiatrisk avdeling, åpen døgnavdeling eller poliklinikk og ambulante 
team i sivilpsykiatrien. Det kan være en risiko at mye ressurser i psykisk helsevern må prioriteres 
til denne gruppen, også i DPS, og det er en problemstilling som bør utredes bedre. Det samme 
gjelder kompetansebehov for alle behandlingsnivå i psykisk helsevern som har pasienter med 
dom på tvungent psykisk helsevern. 
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