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Helse- og omsorgsdepartementet, 
Postboks 8011 Dep, 
0030 Oslo 
 
 
 
Merknader til forskriftsendringer i forbindelse med endringer i Lov om psykisk 
helsevern og pasientrettighetsloven 
 
Endringene i Psykisk helsevernloven har medført endringer i forskriftene.  Disse er i følge 
Departementet bygget på innhentede opplysninger fra fagfeltet og flere institusjoner.  Etter å 
ha lest igjennom og drøftet det tilsendte materialet, sitter LPP igjen med et inntrykk av at de 
foreslåtte endringene er nødvendige og at de imøtekommer og styrker pasientens behov for 
rettssikkerhet og selvstendighet.  Også opphevelser av tidligere bestemmelser er viktige, og 
kan bidra til å styrke pasientrettighetene innen psykisk helsevern.  Vi sikter her til at 
begrensningen i gjeldende psykisk helsevernlov § 1-5 om at pasientrettighetsloven gjelder ”så 
langt den passer” for pasienter i det psykiske helsevernet, er fjernet. 
 
Ny forskrift om skjerming 
LPP slutter seg til Departementets vurdering om at det er behov for en egen forskrift for å 
regulere dette tiltaket. 
Vi synes det er betryggende at det er vedtatt differensierte frister for hvor lenge skjerming kan 
opprettholdes uten vedtak, og at den maksimale lengden på skjermingsvedtak er redusert fra 
tre til to uker før det må treffes nytt vedtak.  
 
 
Endringer i forskrift 24.november 2000 … om bruk av tvangsmidler… 
LPP ser behovet for unntak fra kravet om at faglig ansvarlig skal vedta bruk av tvangsmidler.  
I akutte situasjoner må kvalifisert personale ha anledning til å vedta dette. 
 
Fastholding 
Under § 3, pkt d, er fastholding definert som et tvangsmiddel, selv om det også kan ha islett 
av omsorg og behandling.  Begrepet fastholding er utfyllende forklart i teksten. 
 
Forskrift om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon 
Under § 7 Avhenting er det anført at ”I særlige tilfeller kan bistand fra politiet benyttes til slik 
avhenting”.  Politiet har lenge vært viktige støttespillere for helsevesenet, spesielt psykiatrien.  
Pårørende og pasienter har i lang tid påpekt det traumatiske for en pasient i å bli hentet av 
polititjenestemenn i uniform.  Dette er en hendelse som er dypt krenkende og fratar pasienten 
all verdighet.  LPP ber om at det i forskriften blir satt inn en tilføyelse om at hvis det er 
nødvendig med assistanse fra politiet, skal vedkommende tjenestemenn komme i sivil. 
 
Endringer i forskrift 23.desember 2004…om individuell plan… 
LPP er kjent med at individuell plan ofte blir boikottet av tjenesteyterne, til tross for at den er 
lovfestet i minst 3 forskjellige lover (pasientrettighetsloven, kommunehelsetjenesteloven og 
sosialtjenesteloven).  Det har hittil ikke medført noen form for sanksjoner at individuell plan 
ikke foreligger. 
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Endringer i forskrift 1.desember 2000 om den faglig ansvarlige for vedtak… 
LPP er glad for at tidligere definisjon av faglig ansvarlig som ”vedkommende overlege” går 
ut og erstattes med presisering av kvalifikasjoner.  Dette er langt mer viktig enn den 
administrative plassering i hierarkiet.  Det blir likevel presisert at kompetansen som faglig 
ansvarlig ikke automatisk følger kompetansekravene, men at vedkommende må ”utpekes 
særskilt”.  LPP finner dette betryggende, og antar at det i denne formuleringen ligger et krav 
om personlig egnethet - tillegg til den faglige kompetansen.  
 
Det er i ny § 4 lagt vekt på at institusjonen skal legge til rette for opplæring i det aktuelle 
regelverk.  Dette er et stort ansvar for institusjonen, og innebærer at det må finnes tilstrekkelig 
og kompetent personale. 
 
 
Oslo 20.10.2006 
For Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) 
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