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Kap. 3: I ny § 4 er det foreslått at begjæring ikke lenger er et selvstendig vilkår for tvungent
psykisk helsevern. Vi ser med glede frem til at det nå ikke lenge skal være nødvendig med
offentlig myndighets begjæring samtidig med innleggelse. Som helsesjef ser jeg ikke
pasienten og må bare stole på innleggende lege. Det må i de fleste tilfeller være forsvarlig at
innleggende lege (helst fastlegen) og overlegen på mottakende avdeling vurderer dette.

Helsesjefen har ingen kommentar til endringen når det gjelder overføring innenfor samme
innleggelsesparagraf. Det oppstår imidlertid stadig problemer når pasienter som er innlagt
frivillig blir så syke under oppholdet at de må tvangsinnlegges.

Enkelte helseforetak hevder at pasienten må tilbake til kommunen før vedkommende kan
innlegges med tvang §§ 3.6 eller 3.7. I noen tilfeller påfører dette pasienten betydelig fare
(blant annet suicid og ulykker). Helsesjefen har hevdet at personell fra
kommunehelsetjenesten kan komme til sykehuset og der foreta undersøkelse og begjære
vedkommende innlagt. Enkelte overleger nekter slik fremgangsmåte og vi må prøve å plukke
opp pasienter som rømmer fra sykehuset for med politieskorte å føre de tilbake til avdelingen.
Dette er uverdig og unødvendig bruk av politiet.

Kap. 5: Vi støtter at individuell plan ikke gjøres til noe spesielt for disse pasientene. Det blir
enklere å praktisere forskrift om individuell plan når alle pasienter/brukere er omfattet.
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