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Forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk
helsevern og pasientrettighetsloven

Viser til departementets brev av 24. juli 2006 og høringsnotat.

De overordnete prinsippene i lov om psykisk helsevern har vært relativt stabile siden 1961.
Gjennom årene har det tilkommet en modernisering og gjennom forskriftene en mer detaljert
regulering av tvangsinngrep ovenfor pasientene. Dette har vært riktig og nødvendig.
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Imidlertid har det ikke vært gjort en god nok vitenskapelig evaluering av hvordan loven har fungert.
Det synes å være store forskjeller mellom de ulike sykehusene i Norge i bruk av tvangsinnleggelser
uten at tallmaterialet for vurdering av dette er godt nok. Departementet bør prioritere en skikkelig
datainnsamling for å få beskrevet bruken av tvang i Norge og få gjennomført vitenskapelig
evaluering av eventuelle forskjeller mellom de ulike sykehusene og helseforetakene. Dette bør
gjøres for å gi et best mulig grunnlag for politiske vurderinger knyttet til fremtidige revisjoner av
lov og forskrifter.

Kommentarer til de enkelte endringsforslagene:

Flere av forslagene om vedtak om bruk av tvangsmidler krever at den faglig ansvarlige for vedtak
møter på sykehuset for å gjøre et vedtak. Utenfor ordinær arbeidstid vil den faglig ansvarlige for
vedtak stort sett være vakthavende overlege. De nye bestemmelsene vil potensielt medføre økt
vaktarbeid for overlegene med de konsekvensene det vil ha med økte utgifter for sykehuseierne og
redusert arbeidstid på dagtid.
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I forslaget åpnes det videre for at psykologer skal kunne gjøre vedtak om tvangsbehandling med
ernæring av pasienter med anorexi. De medisinske vurderingene er så viktige før en slik beslutning
at det etter vår vurdering vil være det beste for pasientene at et slikt vedtak fattes av leger.

Med hilsen

tig Slørdal °K .

dekanus Anne K.  Cartfjord

fakultetsdirektør


