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HØRING- FORSLAG TIL SAMLEFORSKRIFT FOR PSYKISK HELSEVERN

Kontrollkommisjonen har gått gjennom utkast i forskrift og vil gjerne bemerke følgende:

På vegne av barne- og ungdomspsykiatrien er vi spesielt fornøyd med at det er lagt inn
et eget punkt i § 4 om øyeblikkelig hjelpplikt for barn og ungdom punkt d.

I forskriftens § 16 og § 17 påpekes det at det skal fremgå hvem som har framsatt
begjæringen og eventuelt hvilket forhold vedkommende har til pasienten. Etter
Kontrollkommisjonens oppfatning har man ikke tatt nok hensyn til
pasientrettighetslovens § 3-2 tredje ledd om at informasjon kan unnlates dersom det er
klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær, å gi slik informasjon.
Det bør være en referanse til denne bestemmelsen i forskriftens § 16 og 17.

Kommentar til § 18 og 19:

Det fremkommer her at gjenpart av vedtak om tvungen observasjon og tvunget psykisk
helsevern skal sendes Kontrollkommisjonen. Det samme gjelder kontrollundersøkelse
etter § 19. Det riktige her ville være at det skal stilles til Kontrollkommisjonens
disposisjon etter nærmere avtale. Man må ikke nødvendigvis sende det over per post
slik det kan fremgå av forskriftforslaget.

Forskriftens § 25:

Det forutsettes her et samarbeid med pasientens pårørende under forutsetning av
pasientens samtykke. Loven gir rom for kommunikasjon med de pårørende både ut fra
pasientrettighetsloven og av klageretten de nærmeste pårørende har i alle vedtak under
lov om psykisk helsevern uten at det kreves samtykke. Det er noe søkt at det kreves
spesifikt samtykke for samarbeid med pasientens pårørende i § 25.



Kommentar til kapittel 6 - Gjennomføringstiltak § 30:

Det innføres her en bestemmelse om at klage kun kan trekkes med mindre det foreligger
et skriftlig uttrykk fra klageren om at klagen trekkes tilbake. Dette kreves ikke når det
gjelder tilbaketrekking av klage på tvungen psykisk helsevern om etablering eller
opprettholdelse av tvungen psykisk helsevern. Det virker derfor unødvendig strengt å
kreve skriftlighet når det gjelder tilbaketrekking av klage på gjennomføringstiltak. Det
legges da lite vekt på at skriftlig samtykke ikke er nedfelt i helselovene for øvrig med ett
eller to unntak. Det å kreve skriftlig samtykke fra en allerede forvirret pasient kan være
direkte psykosefremmende. Dette bør ut av forslaget.

Forskriften til § 76 og § 77:

Det kreves her at det skal være vedtak truffet av fulltallig kommisjon. Etter denne
Kontrollkommisjons oppfatning er det en unødvending formalisering. Når det gjelder §
76 om etterprøving etter 3 måneder er det ikke så veldig avgjørende for man er ikke
bundet av tidspunktet for vedtak. Når det gjelder § 77 og ett års forlengelse, kan man
plutselig komme i en situasjon at det tvungne psykiske helsevernet blir opphevet på
grunn av fristoversittelse fordi man ikke greier å skaffe fulltallig kommisjon før vedtak.
Det er derfor unødvendig å kreve fulltallighet i forskriftsform selv om man kan
oppfordre til at man så langt det lar seg gjøre bør være en fulltallig kommisjon.

Forskriften § 81 om kontrollen:

Etter denne Kontrollkommisjons oppfatning bør det være et eget avsnitt for tilsyn for
barn og ungdom. Ut fra Barnekonvensjonen skal barn høres fra de er 7 år og det bør
derfor fremgå av § 81 et eget avsnitt om at barn og ungdom som er innlagt med
foreldresamtykke skal få tilbud om samtale med Kontrollkommisjonen fra de er 7 år.

For øvrig burde loven vært endret, slik at ut fra § 78 i forskriften burde barn etter 7 år
ha rett til å klage på det psykiske helsevernet.
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