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Høring  -  forskriftsendringer i forbindelse med endring  i lov om psykisk helsevern og
pas ie ntrettighets love n

Vi viser til høringsbrev av 24.07.2206 fra Helse- og omsorgsdepartementet om ovennevnte.

Bakgrunnen for forskriftsendringene er endringene i lov om psykisk helsevern.

Høringen foranlediger følgende uttalelse fra Politidirektoratet:

Ad Forskrift  om skjernying

Politidirektoratet har ingen merknader til forskriftsforslaget, som heller ikke kan ses å
involvere politiet på noen måte. Vi registrerer at det er anledning til å bruke fysisk makt ved
skjerming, men kan likevel ikke se at politiets bistandsplikt i slike tilfeller vil være særlig
aktuell. Alminnelige rettssikkerhetsgarantier synes videre å være innbakt i utkastet til
forskrift.

Ad forskrift 21.12.2000 nr. 1410 om etablering av tvungent psykisk helsevern mv.

Politidirektoratet er positiv til at lov/forskrift er endret slik at det ikke lenger er nødvendig
med begjæring fra offentlig myndighet/politiet som vilkår for tvungen psykisk helsevern.

Det er imidlertid riktig å beholde muligheten for at politiet kan begjære tvungen
observasjon og tvungent psykisk helsevern, jf. § 1 bokstav b, jf. § 4 første ledd bokstav c.

Ad forskrift 24.11.2000 nr. 1173 om bruk  av tvangsmidler for å awerge skade i
institusjoner for døgnopphold innenfor  det psykiske helsevernet

Utkast til forskrift § 3 d) er formulert slik at det er anledning til kortvarig fastholding i
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institusjonen, blant annet som en naturlig del av omsorgen for pasienten. Troms
politidistrikt påpeker at  "I dette distrikt t~ en rekke eksempler på at pasient i fø% næd
Øepersonell på tur utenforinstitusjonen - utenfor L ni ene - ikke griper inn dersom pasienten av
ulike gnmraer i eke ønsker å følge Øej omenet for eksempel tilbake til institusjonen, nrn heller ta seg en
tur til "btn- . Dmaer blir pd tilkalt og må lete opp pasienter. Bakgrunnen for dette i tdtatet er at
det hezdes at helsepersonellet hve har a~  til passiv obsmmjon dmo`n pasienten ikke nytter seg etter
deres anzisni r. Maa oppfø det at de m k aetarise til å gripe inn ozerfor pasienten utenfor
institusjmm Dette kan ikke um i pasientens interesse "

Politidirektoratet er enig i dette og mener at helsepersonell bør få en klar lovhjemmel for å
kunne gripe inn med fastholding også utenfor institusjon, så lenge pasienten er underlagt
institusjonen og under behandling. Det vil, som påpekt av Troms olitidistrikt, åpenbart
være en naturlig del av omsorgen for pasienten å hindre at vedkommende "stikker av" og
lett kan utsette seg for situasjoner som i det minste er uheldige for pasienten. Det er for
øvrig lett å tenke seg at det en slik fastholding også vil kunne avverge at pasienten utgjør en
fare både for seg selv og for andre samt skadeavvergende på materiell.

Ad endringer  i forskrift 23.12.2004  nr. 1837 om individuell plan etter
helselovgivningen og sosialtjenesteloven

Det er etter direktoratets  mening bra at det utarbeides en individuell plan for pasienten,
blant annet med tanke på forutberegnelighet både for pasient og pårørende. Dette må
imidlertid være forpliktende også for helsevesenet. For at planen skal lykkes må det også
følges opp med ressurser.

Ad endringer i forskrift 1.12.2000 nr. 1219 om den faglig ansvarlige for vedtak i det
psykiske helsevernet

Vi har ingen merknader til dette endringsforslaget.

Ad endringer i forskrift 21.12.2000 nr. 1408 om kontrollkommisjonens virksomhet

Vi har ingen merknader til dette endringsforslaget.

Ad endringer i forskrift 24.11.2000 nr. 1172 om undersøkelse og behandling uten eget
samtykke

Vi har ingen merknader til dette endringsforslaget, som åpenbart er fornuftig og i pasientens
interesse.



3

Ad endringer i forskrift 24.11.2000 nr .  1174 om tvungent psykisk helsevern uten
døgnopphold  i institusjon

Vi har ingen merknader til dette endringsforslaget.

Med hilsen
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Kopi: Justisdepartementet (200606190-/RB)

Saksbehandler
Gunnvor Hovde
Tlf: 23364226


