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is:svar på bekymringsmelding fra LPP Bergen 
 
Helse Vest RHF viser til brev av 27. juni 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet, som 
ber Helse Vest svare på bekymringsmelding fra LPP Bergen angående det psykiske 
helsetilbudet og bruk av tvang i Helse Bergen sitt opptaksområde.  
 
Helse Vest ser med alvor på LPP sine bekymringer, og er glad for å komme i dialog med 
LPP. Helse Vest viser og til e-post utveksling mellom Helse Bergen og LPP Bergen 
angående avtale om møte, og blir gjerne med på møtet, der detaljene i brevet fra LPP kan 
drøftes. Møtedato avtales per e-post.  
 
Helse Vest har følgende kommentarer til hovedpunktene i brevet fra LPP Bergen til 
helseministeren: 
 
Helse Vest deler LPP sitt ønske om å avgrense bruk av tvang og tvangsmidler. Vi har 
over år hatt fokus på å sikre riktig registrering av tvang, og har iverksatt mange tiltak 
som virker forebyggende på bruk av tvang. Vi er likevel ikke i mål når det gjelder bruk 
av tvang.  
 
I brevet fra LPP er det og tatt opp at samhandlingsreformen og må omfatte psykisk 
helse. I Helse Bergen sitt opptaksområde er det etablert både samhandlingsutvalg og 
samarbeidsavtaler som skal være med å bygge opp under intensjonene i 
samhandlingsreformen.  
 
For pasienter som har psykiske helseutfordringer og rus lidelser samtidig, er de faglige 
rådene er å integrere behandlingen slik at pasientene får helhetlig behandling/samtidig 
behandling. Pakkeforløpene innen psykisk helse og rus legger og opp til dette.  
 
Når det gjelder lovendringen i psykiskhelsevern loven, angående samtykkekompetanse, 
er LPP Bergen bekymret at lovendringa fører til at både kommune og 
spesialisthelsetjenesten fraskriver seg ansvar. Helse Vest er oppmerksom på at krav om 
samtykkekompetanse kan føre til ytterligere belastning for pårørende, og vil gjerne 
drøfte dette med LPP Bergen. 



 

Side 2 av 2 
 

Helse Bergen har i juni 2018 hatt besøk av Europarådets tortur komite, som har 
undersøkt bruk av tvang i psykiatrisk klinikk. Rapporten fra besøket blir sendt ut i 
oktober/november. Helse Vest vil følge opp rapporten.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 

Hans K. Stenby Carina Paulsen Mæland 
Plansjef Rådgiver 
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