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Oslo, 9. desember 2010

Høringsuttalelse fra Fagrådet innen Rusfeltet i Norge.
Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern.

Høringsnotatet er gjennomgått med følgende kommentarer fra Fagrådets side:

Generelt:
Fagrådet bifaller forslaget om å lage en samleforskrift om psykisk helsevern
Kapittelinndelingene er oversiktlig, og det virker svært greit å orientere seg, og til å finne
fram til de enkelte relevante forskriftene
Spesielt:
3 konkrete lovendringer er foreslått:

1. Hensyn som kan begrunne midlertidig godkjenning etter § 6 første punktum i
gjeldende forskrift 3. november 2000 nr. 1098 om godkjenning av institusjoner som
skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern. "Særlige hensyn" endres til "dersom det
er nødvendig for å ivareta et forsvarlig tilbud til pasientene", jf. utkast til
samleforskrift § 12 første punktum.
Kommentar:
Fagrådet er enig i at innsnevringen er nødvendig, og bedre egnet til å ivareta den
enkelte pasient sine rettigheter.

2. Fristen for når institusjonen senest må sende begjæring om forlengelse av tvungent
psykisk helsevern til kontrollkommisjonen endres fra tre til fire uker, jf. § 9 tredje ledd
tredje punktum i gjeldende forskrift 15. desember 2006 nr. 1424 om etablering av
tvungent psykisk helsevern mv., jf utkast til samleforskrift § 18 femte ledd annet
punktum.
Kommentar:
Fagrådet bifaller endring.

3. Ny plikt for den faglig ansvarlige til å gi skriftlig redegjørelse for
kontrollkommisjonen i klagesaker etter psykisk helsevernloven kapittel 3 og klage på
overføringsvedtak etter psykisk helsevernloven § 4-10 og § 5-4, jf. § 2-4 første ledd i
gjeldende forskrift 21. desember 2000 nr. 1408, jf. utkast til samleforskrift § 70 første
ledd nytt annet punktum.
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Kommentar:
Fagrådet bifaller endringsforslaget, og mener det styrker klageadgangen for pasienten.

Kommentarer til de ulike kapitler:
I og med at dette er en forskrift som bortsett fra små kosmetiske endringer ikke innebærer
større forandringer i eksisterende lovverk, ser Fagrådet ingen grunn til å kommentere
innholdet ytterligere i de ulike kapitler. Vi vil imidlertid benytte anledningen til å påpeke at
når det gjelder tvangsparagrafene som gjelder for rusmiddelavhengige, så har arbeidet med å
tilpasse tvangsparagrafene hjemlet i Sosialtjenesteloven til et nivå hjemmehørende
spesialisthelsetjenesten ikke båret særlig mange frukter.

Med vennlig hilsen
Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Erling Pedersen
Leder
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