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Høring - NOU 2011:9 - økt selvbestemmelse og rettssikkerhet  
 
Vedlegg:   

    

Vedlegg:   

    

 

  

 
Det vises til departementets brev av 25.08.11 vedr høring om NOU 2011: 9 med frist 

06.02.12 samt telefonisk utsettelse av fristen for Bærum kommune til 10.02.12. 

 

Generelle kommentarer. Høringsbrevet og lovforslaget berører mange sentrale spørsmål 

vedrørende rettssikkerhet og selvbestemmelse for pasienter under tvungen psykisk 

helsevern.  

 

Vårt høringssvar vil konsentrere seg om punkter i høringsbrev og utkast til 

lovendringsforslag som primært berører kommunehelsetjenesten.  

 

Kommentarer til høringsbrev pkt 1.2.3.: Styrking av prosessuelle rettigheter ved 

etablering av tvunget vern 

 

Utvalget har foreslått at det stilles krav om vedtak for alle legeundersøkelser som 

gjennomføres for å avklare om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er tilstede. 

Dette innebærer at tvungen legeundersøkelse skal begjæres av kommuneoverlegen 

uavhengig av om pasienten lar seg undersøke frivillig eller ikke. Bærum kommune 

oppfatter denne endring som en styrking av pasientens rettssikkerhet siden det kan være 

vanskelig å være sikker på at legeundersøkelsen faktisk er frivillig og at det ikke 

foreligger en underkjent tvang. 

Lovendringen vil innebære noe mer arbeid for kommuneoverlegen og ressursbruk i 

denne sammenheng bør utredes nærmere. I Bærum kommune har kommuneoverlegen 

delegert vedtaksmyndighet til ansvarshavende lege på legevakten utenfor ordinær 

arbeidstid da vi alltid har minst to leger på legevakten. Slik sett er det ikke behov for 
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kveld- og nattarbeid for kommuneoverlegen for denne oppgaven. Vi ser likevel at dette 

vil være tilfelle for mange andre, mindre kommuner og dermed kunne utløse et større 

ressursbehov som ikke er utredet i høringen.  

 

Kommentarer til høringsbrev pkt 1.2.2.4: Tvungent psykisk helsevern til eldre med 

aldersdemens.  

 

Utvalget har foreslått å utvide ordningen med tvungen psykisk helsevern (TPH) uten 

døgnopphold til å gjelde demente pasienter med alvorlig psykisk lidelse innlagt på 

kommunalt sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg. Denne lovendring vil kunne 

føre til tvungen undersøkelse eller behandling på kommunal institusjon. Hensikten er å 

unngå unødig lidelse for en dement pasient som vil kunne få en øket forvirring av å 

flyttes fra bolig til spesialisthelsetjenesten for tvangsbehandling eller undersøkelse. 

Bærum kommune støtter hensikten med lovendringen. Vi oppfatter forslaget som 

mindre belastende for den demente beboer med alvorlig sinnslidelse enn dagens 

ordning.  

 

Vi vil likevel påpeke noen uklare områder i forslaget. Vi forutsetter at 

spesialisthelsetjenesten har ansvar for TPH uten døgnopphold slik som for andre 

hjemmeboende pasienter. Vi ønsker en presisering av at tvungen undersøkelse og 

behandling skal utføres av spesialist helsetjenesten da våre institusjoner ikke er godkjent 

for tvang og våre personale heller ikke har relevant kompetanse. Det må presiseres hva 

en mener med tvungen behandling i kommunal institusjon og hvem som skal utføre 

oppgavene i hverdagen.  I den grad det er ønske om å overføre for eksempel 

tvangsmedisinering til sykehjemmet må det sikres tilstrekkelig kompetanse og 

veiledning.  

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Trine Bakkeli 

Kommunalsjef helse- og sosial 

 

 

                                                                          Meera Prakash Grepp 

Assisterende kommuneoverlege   
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