
Bekymringsmelding  

Til: Helseminister Bent Høie 

Fra: Styret i LPP Bergen - Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, avd. Bergen. Postboks 

1197 sentrum – 5811 Bergen. 

Med dette tillater styret i LPP Bergen seg til å rette en bekymringsmelding til helseminister Bent 

Høie.  

 

I kjølvannet av VGs omfattende kampanje mot bruk av beltelegging ble det i desember 2016 

arrangert en paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo. Etter møtet ble det lovet gransking av psykiatri, 

men oss bekjent, har ingenting skjedd siden. Vi i Bergen håpet at granskingen ville ha satt en stopper 

for brudd på menneskerettigheter som vi ukentlig får rapport om fra våre medlemmer. Det er 

Sandviken Sykehus som nevnes hyppigst i rapportene. 

 

Etter Samhandlingsreformen som gradvis ble innført fra 2012, har vi ventet på at reformen også 

skulle gjelde for psykiatrien, med forpliktende samarbeidsavtaler mellom helsevesenet og 

kommunen, men psykisk helse har dessverre fortsatt en annen status enn somatisk helse. Riktignok 

er det inngått en tjenesteavtale mellom Helse Bergen og Bergen Kommune (se vedlegg), men i vår 

erfaring følges den ikke i praksis.  

 

Etter at psykisk helse og rus ble slått sammen, er vi vitne til kamp om ressursene og oppmerksomhet 

mellom disse gruppene. Det fører til mindre omsorg og mindre oppfølging både for psykiske 

pasienter og for rusavhengige. Vi ser med bekymring at disse ulike pasientgruppene blir utvekslet, til 

begge gruppenes ulempe. Det er et faktum at så å si alle rusavhengige har psykiske problemer, men 

de færreste psykisk syke er rusavhengige (bortsett fra medisinavhengighet forårsaket av 

behandlingen). Dermed trenger hver gruppe tilpasset og spesifikke behandling og oppfølging, på 

forskjellige behandlings-, eller bosteder.  

 

Etter at den nye loven om tvang nylig trådte i kraft, må vi konstatere at både sykehusene og de 

kommunale tjenester ofte bruker loven til å fraskrive seg ansvar. Enten for å nekte eller pålegge 

behandling. For tidlig utskrivelse skjer enda hyppigere enn før under påskudd av at pasienten virker 

«samtykkekompetent» og frisk nok. Av samme grunn droppes kriseplaner og individuelle planer. 

 

Våre medlemmer rapporterer om alvorlig svikt spesielt på Sandviken sykehus (Alvorsgraden 

varierer mellom postene, tidligere var det SK 2 som var «verstingen», mens nå er det S4 og den nye 

posten kalt TPS). Det dreier seg om: 

 

Utstrakt bruk av beltelegging 

Utstrakt bruk av tvangsmedisinering (også hos unge pasienter) 

Utstrakt bruk av isolasjon 

Tilgang på narkotika på avdeling 

Omsorgssvikt (psykotiske pasienter får utgang eller utskriving alene) 

Pårørende informeres ikke om utskrivingsvedtak, og får plutselig syk pasient hjem 

Tjenesteavtalen med kommunen følges ikke: For eks. Pasienter skrives ut uten at det er planlagt 

bosted i samråd med kommunen. 



Våre medlemmer rapporterer også om alvorlig svikt av pasienter på forskjellige bosteder under 

kommunalt ansvar.  

 

 Pasienter som er for syke til å bo alene: Disse er ikke i stand til å ta tilstrekkelig vare på seg 

selv, men får svært lite hjelp. Daglig hjelp til eget stell og stell av hus må søkes om, og hvis 

den oppnås, er den sjelden og utført motvillig. Pasienter som ikke får tilstrekkelig hjelp til 

daglig stell lever i uakseptable forhold, og hvis ikke pårørende selv trår til, skapes helsefarlige 

situasjoner. Dessuten er disse pasientene overlatt til seg selv og tilbringer meste parten av 

tiden i ensomhet. 

 Pasienter som på sikt kunne klare seg selv: Situasjonen er ikke særlig bedre. Fravær av 

regelmessig oppfølging og hjelp fører til at de gir opp. Det er ofte pårørende som igjen må trå 

til. 

 

Konklusjon: Det viktigste punktetene i vår bekymringsmelding er de som gjelder brudd på 

menneskerettigheter, og omsorgssvikt.  

Når spisesteder, butikker og oppdrettsanlegg får uanmeldt kontroll av Mattilsynet, hvorfor kan ikke 

behandlingssteder som har ansvar for mennesker kontrolleres på samme måte av en uavhengig 

instans? Med pulveriseringen av ansvar og ressurser har pleie, omsorg og individuell terapi veket for 

medisinering og oppbevaring i ensomhet. 

 

Vår bekymringsmelding sendes til helseministeren etter at våre medlemmer har sendt utallige klager 

og bekymringsmeldinger til Fylkesmannen, til Fylkeslegen, til Brukerombudet i Hordaland og til 

Bergen Kommunen. De tragiske konsekvensene av situasjonen innen psykiatri kan vi lese om i avisen 

nesten hver dag. Vår mening er at det haster med følgende krisetiltak:  

 

1. Samhandlingsreformen må tre umiddelbart i kraft også for psykiatri, med forpliktende og 

effektive avtaler både for Helsevesenet og for kommunene. 

2. Innføring av regelmessig, uanmeldt og uavhengig kontroll av sykehus, DPS og bosteder 

3. Sykehus og bosteder som skiller seg ut med høyt antall klager, bekymringsmeldinger, 

selvmord og ulykker må granskes regelmessig. 

 

Bergen, 16. mars 2018 

Styret i LPP Bergen - Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse, avd. Bergen  

 

 

Christine Lingjærde Liss Solvang Helge Steinsund  
Styreleder nestleder  

 

Torhild Eide  Eivind Vaksvik Trude Aarseth  

 

Hjørdis R. Vintermyr 


