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Det vises til høringsnotat av 240706. 
 
Jeg har kun en bemerkning, og det er til § 9, 3. ledd i forskriften om 
etablering av tvungent psykisk helsevern mv. av 211200 nr. 1410. En frist på tre 
uker er for lite for sikre nødvendig tid til saksbehandlingen av en søknad om 1-
års forlengelse, særlig for pasienter som er på tvang uten døgn. Disse pasienter 
tar det nødvendigvis noe lengre tid å komme i kontakt med slik at det kan få 
benyttet sin rett til å uttale seg før vedtak fattes, idet de må tilskrives og 
da gis en frist til å komme med eventuell uttalelse. Kontrollkommisjonene har 
regelmessige møter hver 14, dag, og hvis pasienten ikke samtykker til 
forlengelse, må det oppfattes som om vedkommende klager og det må da etableres 
en klagesak. Denne må behandles før 1-års-fristen utløper. Ved en tre ukers 
frist som foreslått, blir det for snau tid idet pasienten minst må gis en ukes 
frist til å uttale seg, postgangen tar gjerne et par dager, samtidig som det 
erfaringsmessig tar noe tid å få en advokat på banen og å få vedk. faglige 
ansvarlig til å komme med den nødvendige redegjørelse i anledning klagesaken, 
selvom det meste allerede er gjort i så henseende ved 1-års søknaden. Jeg 
foreslår derfor at fristen settes til 4 uker. Det er vanskelig å se noen vektige 
motforestillinger mot en slik frist. Det er her snakk om pasienter man kjenner 
godt over tid, og det er svært lite sannsynlig at det vil inntre noen vesentlig 
endring i vedkommendes tilstand en uke fra eller til. En frist på 4 uker vil 
sikre en bedre ivaretagelse av pasientens uttalelsesrett og trygge en grundig 
saksbehandling av en eventuell klagesak. 
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