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HØRING - FORSKRIFTSENDRINGER I FORBINDELSE MED ENDRINGER I 
LOV OM PSYKISK HELSEVERN OG PASIENTRETTIGHETSLOVEN. 
 
Sykehuset Innlandet ønsker å kommentere særlig følgende forhold. 
 
En mener at de nye forskriftene ikke tar nok hensyn til den nye strukturen innenfor psykisk helsevern 
knyttet til foretaksreformen. 
Psykisk helsevern er nå organisert innenfor helseforetak som divisjoner eller klinikker. Innenfor hvert 
foretak er det igjen en rekke ulike avdelinger. 
Ordet ”institusjon” er dermed svært uklart innenfor dagens foretaksorganisering og en mener lov og 
forskrift må ta hensyn til dette. 
 
Videre mener Sykehuset Innlandet at leger som arbeider innenfor DPS strukturen i et foretak må ha 
anledning til å legge pasienter inn i lukket sentralsykehusavdeling innenfor foretaket. At en da må gå 
ut å få en primærlege til å være innleggende lege virker svært lite hensiktsmessig. En kan ikke se at 
dette spørsmålet er tydelig avklart ut fra forskriftene. 
 
Når det gjelder forskrift om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, er det noe uklart om 
pasienter innlagt i DPS avdelinger som ikke er godkjent for tvungent vern med døgnopphold likevel 
kan være under tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold mens de oppholder seg i den aktuelle 
DPS avdelingen så lenge døgnoppholdet skjer frivillig. 
En ber om at dette klargjøres i forskriften. Dvs igjen at en ønsker en forskrift som vektlegger dagens 
struktur innenfor psykisk helsevern og bruker de begreper som er rådende etter foretaksreformen. 
 
Når det gjelder konverteringsforbudet, mener en at det tidligere utsendte rundskriv bør kunne danne 
mal for forskrift på dette området. 
 
Når det gjelder tvangsernæring, etterlyses en klarere definisjon av hvilke institusjoner som er godkjent 
for dette. Det reises også en problemstilling knyttet til at vedtaksansvarlig ved lokal poliklinikk som er 
godkjent for tvungent vern uten døgnopphold bør kunne fatte vedtak om tvangsernæring overfor 
pasienter som innlegges medisinsk avdeling på det lokale sykehuset.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jørgen Brabrand 
Fung.divisjonsdirektør 
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