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SVAR HØRING

Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern- høringsuttalelse fra Holmestrand kommune

Det vises til høringsbrev med høringsnotat av den 03.09.10 med høringsfrist den 15. 12.10

Holmestrand kommune støtter forslaget til samling av en rekke forskrifter på dette området til en
forskrift.

I all hovedsak støttes forslaget, men vi har enkelte kommentarer til punkter som omhandler den
kommunale helsetjenesten spesielt.

Kapittel 2. Øyeblikkelig hjelp
Her bør plikten til øyeblikkelig hjelp også i kommunehelsetjenesten reguleres. Dette gjelder både
for å yte helsehjelp, men også for ivaretakelse av viktige rettssikkerhetsmessige formalia i hht. lhp
og denne forskriftens § 16 og 17.

Vi er enig i at hpl.§ 4 dekker kravet til faglig forsvarlighet og tilfredsstillende kunnskap.

Kapittel 5. Vedr. etablering av tvunget psykisk helsevern
Vi mener at pasientens rettssikkerhet i forbindelse med innleggelse ville vært styrket om
tutorinstituttet ble gjeninnført i hht dets opprinnelige intensjoner, dvs at det ved innleggelse må
foretas en overordnet medisinskfaglig kvalitetskontroll av innleggende leges vurderinger. Videre
mener vi at krav til faglig forsvarlighet og habilitet gjør at vedtak om tvungen legeundersøkelse og
gjennomføring av selve undersøkelse må gjøres av to ulike leger, og ikke slik det står i
forskriftsforslagets §16. Vi mener videre at tilgjengelighet til personell som kan fatte vedtak om
tvungen legeundersøkelse og begjære dette samt tvungen observasjon eller tvungent psykisk
helsevern må sikres også på kveld, natt og helg. Forskriften må stille konkrete krav til dette for at
bestemmelsene skal gi reell rettssikkerhet og rett til nødvendig helsehjelp, ofte i akuttsituasjoner,
for svake pasientgrupper.
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