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Til Det kongelige helse- og omsorgsdepartement 

  Dato: 27.10.2010
 
 
 
Høring: NOU 2010:3 ”Drap i Norge i perioden 2004-2009 Mental Helse har som mål å arbeide for et samfunn med økt åpenhet og bekjempe fordommer rundt psykiske problemer. Vi opplever i mange sammenheng en stigmatisering av mennesker med psykiske problemer. Spesielt i så alvorlige saker som drap, er det svært viktig å få frem et riktig bilde av saken, og ikke stigmatisere mennesker unødig ut fra diagnoser.   Mental Helse mener at høringsdokumentet ”NOU 2010:3 ”Drap i Norge i perioden 2004-2009” klarer å skildre et realistisk bilde av virkeligheten. Nemlig at det er lav sannsynlighet for at det skjer drap i Norge. Dessuten at psykiske lidelser ikke er den faktoren som i hovedsak utløser drap, men at drap skyldes sammensatte forhold. En slik realistisk oppfatning av risikoen er vi enig med ”Olsenutvalget” i at bidrar til at personer med psykisk lidelse ikke stigmatiseres unødvendig.  Departementet ber spesielt om tilbakemelding på tre anbefalinger ”Olsenutvalget” gir i rapporten. Mental Helse har følgende svar på det:  
1) Prioritere behandling rettet mot risikoreduksjon/forebygging av voldelig adferd blant 

pasienter med rusavhengighet, personlighetsforstyrrelse mv.   Tilbakemeldinger Mental Helse mottar viser at det stadig er langt igjen før overordnede målsetninger om samhandling mellom ulike behandlingsnivåer er oppnådd. Den varslede samhandlingsreformen tar sikte på å løse dette, men den gruppen som her omtales har så langt ikke vært møtt med nødvendig grad av samhandling. Det er også kjent at språkproblematikk både i fengsels- og helsevesen ytterligere forsterker aggressivitet hos innsatte og innlagte, og at dette er problemstillinger som må imøtekommes.  
• Målgruppen for ”Olsenutvalgets” utredning, omfatter trolig noen av de tjenestemottakerne som i størst grad vil ha nytte av godt utarbeidede individuelle planer. Selv om det pr. i dag er slik at individuelle planer kun skal utarbeides etter tjenestemottakerens ønske, er det ingen ting som tilsier at ikke tjenesteapparatet kan implementere metodikken i sitt arbeide med sammenhengende tjenesteutforming for dem som trenger det. Sammenhengen mellom risikoatferd og manglende oppfølging er åpenbar, og det må settes inn virkemidler for å møte disse utfordringene. Kravet om forsvarlighet innenfor behandlingsapparatet tilsier at det ikke skulle være mulig å skrive ut mennesker med alvorlig psykose/rusproblematikk uten klare planer for videre oppfølging. Det bør derfor vurderes å opprette klarere krav om sektoroverbyggende oppfølgings- og behandlingsplaner der tjenestemottaker ikke samtykker i individuell plan. Videre bør det lovfestes at utskrivning ikke kan skje før disse planene, med tilhørende koordinatorer er på plass. Tett oppfølging av tjenestemottaker synes å være et hovedkriterie for suksess. 



 
• Tjenestene og rettigheter til tjenester må i mindre grad handle om diagnoser, og i større grad om funksjon. Og i forhold til gruppa må også nærståendes livssituasjon tas hensyn til når behandlings- og oppfølgingstilbud etableres.  
• Muligheten for å komme inn på frivillig avrusning må styrkes. Dette kan trolig bare løses gjennom å øke antallet avrusningsplasser totalt.  
• Det trengs flere akuttplasser der personer med en kombinert rus- og psykisk lidelse kan få behandling.  
• Det er behov for heldøgns bemannede boliger i kommunene for personer med kombinasjonen rus/psykisk lidelse.  
• Det bør sees på om den kommunale tjenesteorganiseringen er hensiktsmessig for å møte denne gruppen. Det kommunale psykiske helsetilbudet er i liten grad samorganisert med kommunens samlede helsetjenester, og rusfeltet er ofte organisert i sosialtjenesten som nå sorterer under NAV. Et tydeligere krav på organiseringsmodeller som tjener gruppen må på plass.  
• Offensiv bruk av velferdstilbud for å minske tilhørigheten i rusmiljøer må på plass. Det må vurderes om den tradisjonelle støttekontakttjenesten bør erstattes med kvalifiserte miljøarbeidere.  
• Det bør i større grad tas i bruk programmer rettet mot reduksjon av aggressiv atferd i behandlingen, som f. eks ART (Aggression Replasement Training)   
2) Vurdere endringer i aktuelle bestemmelser i helsepersonelloven og politiloven 

vedrørende taushetsplikt og informasjonsrett-/plikt.  Samhandling og et helhetlig behandlingsforløp er svært viktig, spesielt innen psykiske helsetjenester. Det betyr at bestemmelser om taushetsplikt og informasjonsrett-/plikt ikke må være til hinder for at et helhetlig og samordnet behandlingsforløp kan skje. Men det er viktig at det så langt som mulig deles informasjon i tråd med tjenestemottakers samtykke.   Hvis man må vurdere endringer i aktuelle bestemmelser og lover for å få til et sømløst samarbeid mellom etater og funksjoner, mener Mental Helse det er riktig å gjøre dette. Det er viktig at man er bevisst på hvilke opplysninger som er avgjørende for behandlingen og nødvendig å dele. Det er imidlertid også viktig at den tjenestemottaker som meldingene omhandler også regnes som en part, slik at informasjon ikke deles uten at den det gjelder er informert om dette. Der tjenestemottaker er uten samtykkekompetanse må verge eller nærstående informeres. 
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3) Etablering av permanent ordning for forskning på drap. 
 Forebygging av drap, og økt kunnskap om drap er viktige faktorer for å få ned antall drap. Det beste utgangspunktet for dette, er en kontinuerlig kunnskapsutvikling på området. Ved å etablere en permanent forskningsbasert ordning for gjennomgang av drap i Norge, vil det gi oss mer konkret kunnskap som kan brukes i det forebyggende arbeidet. Dette vil også bidra til å forebygge stigmatisering av utsatte grupper ved at korrekt og presis kunnskap formidles til offentligheten og de som skal iverksette tiltak for å forebygge drap.  Det er få drap i Norge, og forskningsbaserte metoder blir best ved å ha et større antall tilfeller. Derfor synes vi det er en god ide å samarbeide med andre skandinaviske land som vi kan sammenligne oss med i forhold til samfunnsstruktur og kultur.   
 
Vennlig hilsen 
Mental Helse  
 
 
 
Mette Kammen Tonje Løwer Gurholt 
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