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Tilbakemelding på høring - Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern

Helse Nord-Trøndelag HF ved Psykiatrisk klinikk mener tiltaket med å samle de
forskjellige forskriftene til en, er meget godt og vil gjøre det lettere å fmne frem i og til
forskriftenes innhold.

Det er relativt få innholdsmessige forandringer og noe redigering må gjøres for å hindre
gjentakelser av samme eller svært lignende formuleringer.

Det er 3 noe større innholdsmessige endringer.

1) presisering av krav ved hensyn som kan begrunne midlertidiggodkjenningetter 56 firste punktum i
gjeldende forsknfr 3. november 2000 nr. 1098 om godkjenningav institusjoner som skal ha ansvar for
tvungent pykisk helsevern ved tekstendringfra henyn" til "dersom det er nødvendigfor å ivareta
et forsvarlrktilbud til pasientene"

Man anser dette som et riktig tiltak å presisere kravet og at det bidrar til en viss klargjøring

2)Endret frist fra 3 til 4 uker for når institusjonene senest må sende begjæringom forlengelse av tvungent
psykisk helsevern til Kontrollkommisjonen.

Man anser dette som å kunne bidra til sikting av nok tid for Kontrollkommisjonen til å
undersøke sakene grundig, og dermed til økt rettssikkerhet for pasientene uten at det
skaper vesentlig økt ulempe for institusjonene,

3)  Ny plikt for fagligansvarlige til å gi skriftligredegjørelse for kontrollkommisjonen i klagesaker etter
Pykisk helsevernloven kapittel 3 og klage på  ove mingsvedtak etter pykisk helsevernloven 54-10 og 55-
411:5 2-4 første ledd i gjeldende forsknft 21. desember 2000 nr 14081f. Utkast til samleforsknjt5 70
første ledd nytt annet punktum.

Man anser det som selvsagt at det bør og må foreligge en skriftlig redegjørelse fra faglig
ansvarlige i nevnte tilfeller. Dette er viktig for den vurdering som skal gjøres av
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kontrollkommisjonen og for pasientenes rettssikkerhet. Uten at men kjenner status, vil
man anta at dette gjøres i svært stor utstrekning allerede, og at en innført plikt ikke vil være
til ulempe for institusjonene eller andre.

Med hilsen

Dagfinn T orsvik
Fagsjef
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