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Høring  -  forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og
pasientrettighetsloven
Det vises til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 24.07.2006.

I Psykiatrien i Vestfold HF (PiV HF) fremheves generelt at aktuelle forskriftsendringer trolig vil
bidra til god opprydding og større klarhet/oversiktlighet innen det psykiske helsevern.

Etter en intern "høringsrunde" i PiV HF tillater vi oss noen kritiske innspill til aktuelle forskrifter/-
endringer:

- Til ny forskrift  om bruk av skjerming i institusjoner i det psykiske helsevernet

o Nye  lov innfører kortere tidsfrister hva gjelder vedtak om skjerming. Mange
psykiatriske avdelinger har egne enheter for de sykeste .  Nye forskrift antas å ville
medføre behov for vedtak for alle pasienter med tilhold i slike enheter.
Overlegene i PiV HF ber departementet klargjøre om opphold i skjermet enhet
automatisk betinger at det fattes vedtak

- Til forskrift  21.desember  2000 nr.  1410 om etablering av tvungent psykisk helsevern
M.V.

o § 2, siste avsnitt:
Rekkevidden av informasjonsplikten bør presiseres, da det kan tenkes at mange
aktører (fra offentlige aktører til tilfeldig forbipasserende) kan stå bak et initiativ
til legeundersøkelse.

o Når innleggelsesbegjæring ikke lenger er et vilkår for innleggelse til tvungent
psykisk helsevern, skjerpes kravene til legeundersøkelsen og legeopplysninger
som skal følge pasienten ved tvungen innleggelse. Dette stiller krav til
innleggende lege. Det er derfor viktig at det gis informasjon og opplæring.

Til forskrift 24.november 2000 nr. 1173 om bruk av tvangsmidler for å avverge skade i
institusjoner for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet.
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o Av hensyn til eksisterende ressurssituasjon - og etablerte vaktordninger - for
leger (les faglig ansvarlige) i psykiatrien, bør også leger under spesialisering gis
tillatelse til å fatte vedtak om tvangsmidler i unntakssituasjoner.

o For øvrig påpekes at grensedragningen mellom lovlig/ulovlig holding
(fastholding) vil kunne by på uoverkommelige problemer i praksis.

- Til forskrift  1 .desember 2000 nr. 1219 om den faglige ansvarlige for vedtak i det
psykiske helsevernet

o §3
Det er tvilsomt om to års nødvendig og relevant praksis for psykologer gir den
brede realkompetanse som anses nødvendig for å være faglig ansvarlig

Med vennlig  hilsen

Hanne M.S. Berg
rådgiver
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