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HØRING - FORSKRIFTSENDRINGER I FORBINDELSE MED ENDRINGER I LOV
OM PSYKISK HELSEVERN OG PASIENTRETTIGHETSLOYEN

HSH viser til departementets høring av 24. juli om ovennevnte.

HSH har vært i kontakt med medlemsvirksomheter innen psykisk helsevern. Medlemmene
Uttrykker at forskriftsendringene i stor grad bekrefter dagens praksis og utfyller endringene i lov
om psykisk helsevern.

HSH har følgende merknader til høringen:

Ny forskrift om skjerming  (forskrift om bruk av skjerming i institusjoner i
det psykiske helsevernet)
Forskriftens §7 inneholder forslag til tidsfrister for å treffe vedtak om bruk av skjerming. Det
foreslås krav til fatting av vedtak både når skjerming opprettholdes ut over 24 timer og når
pasienten overføres til skjermet enhet eller liknende som innebærer vesentlig endring i
vedkommendes omgivelser eller bevegelsesfrihet. I sistnevnte situasjon skal vedtak fattes hvis
skjerming opprettholdes i mer enn 12 timer. HSH mener kravet til fatting av vedtak etter 24 og
12 timer etter skjermingen iverksettes bør avveies mot at vedtaket treffes av leger og annet
helsepersonell som kjenner pasienten og pasientens sykdomsforløp. Slik forskriften er utformet,
vil det i forbindelse med helger kunne medføre at vedtak fattes av personell som kjenner
pasienten dårlig. Dette er ikke nødvendigvis til pasientens beste.

Vedrørende protokollføring av skjermingsvedtak, § 10, mener HSH det må legges opp til at dette
kan skje elektronisk. Dette reduserer administrativt arbeid, uten at det reduserer
pasientbehandling eller pasientens rettssikkerhet.



Forskrift 21. desember 2000 nr. 1410 om etablering av tvungent psykisk
helsevern
§ le) Fra medlemmer har HSH fått informasjon om at vedtak må fattes ved overføringer
uavhengig av pasientsamtykke. I så tilfelle vil det være tilstrekkelig at §le) heter "vedtak om
overføringer"

Forskrift 1. desember 2000 nr.  1219 om den faglige ansvarlige for vedtak i
det psykiske helsevernet
Til listen over faglig ansvarlige for vedtak i psykisk helsevern, §3, bør følgende inkluderes:
Gerontopsykologer
Psykologer med russpesialitet

HSH utelukker ikke at andre fagpersoner også bør inkluderes i §3, og anmoder departementet om
å vurdere dette nærmere.

Forskrift 24. november 2000 nr.  1174 om tvungent psykisk helsevern uten
døgnopphold i institusjon
Flere av HSHs medlemmer innenfor psykisk helsevern har stilt spørsmål ved hvorvidt dette kun
har praktisk betydning for pasienter med spiseforstyrrelser.

Hvis dette er tilfellet, bør det gå klart frem av forskriftsteksten at adgangen til tvungent helsevern
utenfor institusjon kun omfatter pasienter med spiseforstyrrelser.

HSH har ikke ytterligere merknader til høringen.
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