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Høringssvar - NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet om psykisk 
helsevern 
 
 
Det vises til deres ref 201102469. 
 
Ovennevnte høring er behandlet av kommunestyret i Horten i møte 12.12.2011, sak 132/11. 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
 

1. Om pasientenes selvbestemmelse 
Horten kommune gir sin tilslutning til at når grunnlaget er pasientens behov for behandling, skal 
tvungent vern bare kunne gjennomføres dersom pasienten mangler beslutningskompetanse.  
 
Kravet om fravær av beslutningskompetanse skal imidlertid ikke gjelde når tvungent vern 
etableres fordi pasienten utgjør en fare for andres liv eller helse eller ved tvungent observasjon 
på grunn av alvorlig selvmordsforsøk eller alvorlig 
selvmordsrisiko. 
 

2. Vilkår for tvungent psykisk helsevern 
Likeledes gir vi vår tilslutning til å beholde hovedvilkåret om at pasienten må ha en alvorlig 
sinnslidelse for at det skal kunne etableres tvungent psykisk helsevern.  
 
Adgangen til å behandle pasienter uten deres samtykke, herunder behandling med 
medikamenter, bør beholdes. 
 

3. Kontroll- og overprøvingsordninger 
I tråd med utvalgets konklusjoner slutter vi oss til at kontrollen som i dag utøves av 
kontrollkommisjonene etter psykisk helsevernlov og kontrollkommisjonsforskriften blir ivaretatt 
av et eget tilsynsutvalg. 
  

4. Dagliglivets betydning 
Kommunen vil til slutt peke på at det er en rekke andre faktorer utover lovgivningen som har 
betydning for hvordan mennesker med psykiske lidelser opplever ”hverdagen”: Gode boliger 
med nødvendig oppfølging, arbeidstilbud og meningsfulle aktiviteter som legger til rette for 
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kontakt med andre. Ikke minst er innsatsen fra den kommunale helse- og sosialtjenesten av 
betydning for mennesker med psykiske lidelser. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Emil Hansen 
kommunalsjef - helse og velferd 
 
 
 
  
 


