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Høringssvar: Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven  
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 09.10.2015 vedrørende forslag til endringer i psykisk 
helsevernloven. 

Pasientens møte med helsetjenesten skal bygge på tillit hvor bærende elementer er faglig forsvarlighet og omsorgsfull 
hjelp i samarbeid med pasienten selv. Mennesker som er i behov av helsetjenester er ofte i en sårbar livssituasjon som 
krever høy faglig kompetanse og god organisering. Et trygt behandlingsmiljø for pasienter og pårørende og et trygt 
arbeidsmiljø for ansatte bør være er et overordnet nasjonalt mål, uavhengig av tjenestested, diagnoser, alder og 
lidelser. Denne type sikkerhetsarbeid i helsetjenesten er i liten grad tematisert, praksis er forskjellig og behovene ulike.

Lovforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet innebærer at døgninstitusjoner innen psykisk helsevern kan 
gjennomføre rutinemessige ransaking og kontroll, både ved innkomst og underveis i oppholdet. Videre innebærer 
forslaget at det kan gjennomføres ransaking og kontroll ved dag- eller poliklinisk behandling ved begrunnet mistanke. 

NSF støtter lovforslaget og mener prinsipielt at det bør være gjeldene innenfor alle deler av helsetjenesten . Pasienter 
og ansatte er utsatt for vold og trusler, ikke bare innenfor psykisk helsevern, men også i andre tjenesteområder hvor det 
ytes av helse-, omsorgs- og sosiale tjenester. Dette er en krevende avveiing mellom den best mulig ivaretakelse av 
trygge arenaer for alle og individers rett til respektfull behandling. 

NSF mener det bør være mulig å gjennomføre sikkerhetstiltak som et bidrag til å sikre et trygt behandlings- og 
arbeidsmiljø. Økt kunnskap om sikkerhet, godt klinisk arbeid og gode rutiner vil redusere faren for uheldig hendelser for 

Digitalt godkjent av forbundsleder, 18.12.2015 - 12:13:29



3

både pasienter og ansatte.  Ransaking og kontroll vil kunne være et av flere elementer for å sikre et trygt 
behandlingsmiljø for pasienter og pårørende og et trygt arbeidsmiljø for ansatte. 

Lovforslagets formål skal være å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelig stoffer og farlige gjenstander. 
Departementet foreslår under tvil å inkludere rømningshjelpemiddel, herunder mobiltelefon og andre 
kommunikasjonsmidler, og ber særskilt om høringsinstansene sitt syn på dette. NSF ser ikke mobiltelefon og 
kommunikasjonsmidler som noen direkte og reell trussel mot ansatte, medpasienter, pårørende eller en selv. 
«Rømning» som begrep er lett å assosiere med fengsel, og kan derfor bidra til en uønsket stigmatisering. Særskilt 
gjelde dette innen psykisk helsevern. NSF støtter derfor ikke innlemming av rømningshjelpemidler i form av 
mobiltelefoner og andre kommunikasjonshjelpemidler som et ledd i å øke sikkerhetskontrollen ved ordinære 
døgnavdelinger. 

Forslag til endringene i psykisk helsevernloven samsvarer med gjeldene praksis ved mange døgninstitusjoner innen 
psykisk helsevern. Særlig gjelder dette ved akuttpsykiatriske døgntiltak hvor det i betydelig grad gjennomføres 
rutinemessige ransaking. Det er likevel ikke noe selvfølge at en etablert praksis skal gi grunnlag for lovendring. Aktuelle 
lovendringer må forankres i behovet for og nødvendigheten av tiltakene. 

Nødvendighet for rutinemessig ransaking og kontroll i akuttpsykiatriske avdelinger grunngis i mange innleggelser pr 
døgn og behovet for gode rutiner knyttet til inntak og sikkerhet på lukkede avdelinger. Det vises til at det på 
akuttavdelinger ofte vil være manglende kjennskap til den som blir innlagt. En manglende kjennskap som igjen gir dårlig 
beslutningsgrunnlag for å ta vurderinger om risiko for vold og rus. Ved å gjennomføre rutinemessig ransaking og kontroll 
vil et betydelig omfang av individuelle vurderinger unngås. 

Det er i saken fremmet argument om at rutinekontroller oppleves mindre stigmatiserende enn individuelle vurderinger 
basert på skjønn. Et økt fokus på behovet for sikkerhet i samfunnet har legitimert og ført til anerkjennelse for behovet for 
en rekke sikkerhetstiltak. Som f.eks på flyplasser, konserter og enkelte offentlige arenaer. På den andre siden har det 
fra brukerorganisasjoner og fagmiljø innen psykisk helse med kommet klare meldinger om at rutinemessig ransaking og 
kontroll fører til at svært mange blir ransaket og kontrollert uten grunn. Mange pasienter har opplevd stigmatisering og 
krenkelser gjennom unødig ransaking. 

Innføring av rutinemessig ransaking innen psykisk helsevern vil også understøtte holdninger knyttet til at psykisk syke er 
spesielt farlige og trenger særlige sikkerhetstiltak. Dette vil igjen kunne bygge opp under at samfunnet må beskyttes mot 
psykisk syke. Vi vet at det er svært få mennesker med psykisk lidelse som utgjør en risiko for andre mennesker. 
Samtidig er det en erkjennelse av at psykisk helsesvikt, kan medføre en voldsrisiko, særlig i kombinasjon med rus og 
aktuelle livshendelser. 

Dilemmaet knyttet til stigmatisering, både på individ og gruppenivå, understøtter at muligheter og gjennomføring for 
kontroll  ikke skal være mer omfattende en nødvendig. Terskelen for å ta i bruk rutinemessig sikkerhetskontroller i 
helsetjenesten bør være høy. Samtidig er det nødvendig å sikre et trygt behandlings- og arbeidsmiljø. Det handler om 
kollektive tiltak for å sikre at alle menneskene kan oppleve en grunnleggende trygghet i et felles behandlingsmiljø. NSF 
mener at rutinemessig ransaking og kontroll vil være særlig aktuelt ved akuttpsykiatriske enheter med låste dører. 

Mange akuttpsykiatriske avdelinger vil ha en pasientpopulasjon som er sammensatt. Det kan være pasienter med 
uavklart helsetilstand, uklar forhold til rus og det kan være pasienter som naturlig ville høre inn under et sikkerhets 
psykiatrisk tilbud. Det påhviler staten / tjenesten derfor et særlig ansvar å ivareta sikkerheten til pasienter som er 
umyndiggjort gjennom innleggelse på tvang. Pasienter innlagt på tvang har et særlig krav på å bli ivaretatt gjennom 
trygge, forsvarlige og omsorgsfulle tjenester. Også frivillige innlagte på lukkede avdelinger er sårbare og avhengig av et 
trygt behandlingsmiljø. Blant annet vil de være avhengig av personale for å komme seg ut hvis en hendelse skulle 
oppstå. Videre vil også ansattes krav til et trygt arbeidsmiljø måtte avveies. 

Digitalt godkjent av forbundsleder, 18.12.2015 - 12:13:29



3

Det vises til at stadig flere pasienter med psykisk helsesvikt blir behandlet utenfor døgninstitusjon. Det kan være 
polikliniske tjenester på kontor, oppsøkende team i pasientenes hjem / nærmiljø, dagbehandling og andre former for 
oppfølgingstjenester.  Flere pasienter vil bo i egen bolig og trenge helse- og sosialfaglig oppfølging. Samtidig som 
pasienter og brukere i gitte sitasjoner, av ulike årsaker, kan ha truende og voldelig atferd. NSF støtter derfor 
departementets forslag om å innføre mulighet til å gjennomføre ransaking og kontroll ved begrunnet mistanke ved dag- 
og polikliniske tjenester, herunder ambulante og akutte tjenester.

NSF er mener at det ved etablering av denne type rutiner må følgene av dette evalueres grundig. Evalueringen bør 
inneholde elementer som pasienters-, personalets- og pårørendes erfaring, oppleves av sikkerhet og trygghet, 
personalets kompetanse, holdninger og kultur. 

NSF forventer at endringene i loven bør følges opp med nasjonale forskrifter og retningslinjer for en evt. gjennomføring 
av rutinemessig ransaking og kontroll. Dette for å sikre en ensartet praksis, kvalitetssikring og kompetansekrav for å 
sikre et trygt behandlingsmiljø og arbeidsmiljø innen psykisk helsevern, og i helsetjenesten for øvrig. En universell 
utforming knyttet til sikkerhetsarbeid i helsetjenesten bør være samordnet og ha en overordnet nasjonal forankring. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari E. Bugge
Forbundsleder Fagsjef
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