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Helse- og omsorgsdepartememntet 
  
Høring - forslag til samleforskrift for psykisk helsevern har blitt sendt 
til de aktuelle avdelingssjefene og  
avdelingssjef Torgeir Husby, Psykiatrisk avdeling Vinderen har følgende 
kommentar: 
  
Det har siden den store lovrevisjonen i 1999-2001 vært foretatt flere små 
og store justeringer. Det  
har vært en utfordring å følge med slik at man til en hver tid er 
oppdatert juridisk. Det er derfor  
svært underlig og og etter min vurdering betenkelig at man nå foretar en 
forskriftsrevisjon uten at  
noe tenkes endret av substansiell betydning. Først de siste årene har lov 
og forskrifter "satt seg"  
som kjent tilgjengelig kunnskap, og det er vår mening at en revisjon med 
helt ny struktur men uten  
substansielle endringer kun medfører en betydelig kvalitetssenking på 
psykiatriens bruk av  
lovverket. Man må etter vår mening bruke år før den nye 
forskriftsstrukturen setter seg på nytt,  
også fordi at de som skal utdanne nye behandlere må foreta en nylæring av 
forskriftene. Man må  
hele tiden huske på at det er psykiatere og psykologer som skal forvalte 
lovverket i det daglige. 
  
Etter vår mening er 11 forskrifter med særbetegnelser lett tilgjengelige, 
kjente og dekkende og at  
disse i lang tid fremover vil være et betydelig bedre alternativ enn den 
samleforskriften som nå er  
foreslått. 
  
Et argument for å avvente  en endring er jo dessuten at det er i gangsatt 
en gjennomgang av vårt  
lovverk på mer substansielt grunnlag med Paulsrudsutvalgets gjennomgang 
av behandlingskriterium  
og samtykkebestemmelser og det fremstår i den sammenheng meningsløst med 
samleforskriften  
før en ser resultatet av dette arbeidet. Man kan deretter på ny vurderer 
hvorvidt det er  
hensiktsmessig med revisjon av særforskrifter eller så lage en ny 
samleforskrift, alt etter hvor store  
endringer som der kommer foreslått. 
  
Vi har ikke noe å tilføye utover dette. 
  
Vennlig hilsen 
  
Diakonhjemmet Sykehus 
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