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Kontrollkommisjonen viser til planer vedrørende nytt sykehusbygg ved Sentralsjukehuset i

Sogn og Fjordane. Så vidt vi forstår innebærer dette også at det skal etableres nye lokaler

som skal erstatte de lokaler som i dag huser Psykiatrisk klinikk i Førde. Ettersom disse

planene vil berøre en stor pasientgruppe som kontrollkommisjonen har kontakten med

Ønsker kontrollkommisjonen å inngi enkelte merknader.

Ko nt ro I I ko nr m i s io n e n s alrsva rso m rå d e - m a n d at

lnnledningsvis finner vi grunn til å skrive noe kort om kontrollkommisjonens ansvarsområde

og mandat.

Kontrollkommisjonen skal utføre de oppgaver som er pålagt kommisjonen gjennom psykisk

helsevernloven og psykisk helsevernforskriften. Oppgavene kan grovt inndeles itre områder

o kontroll med tvangsvedtak
. klagebehandling
. velferdskontroll

Kontrollkommisjonen skal på eget initiativ kontrollere at de formelle og materielle vilkårene

for tvangsinnleggelser er oppfylt (dokumentkontroll) og vurdere fortsatt behov for tvungent

vern tre måneder etter innleggelsen (tre måneders kontroll), Kontrollkommisjonen skal

videre samtykke til opprettholdelse av tvungent vern ut over ett år (ett års forlengelse), og

vurdere beslutninger om å etablere psykisk helsevern for barn over L2 år der foreldrene

samtykker, men barnet ikke er enig ¡ tiltaket.

Kontrollkommisjonen er med noen unntak klageinstans for alle vedtak etter psykisk

helsevernloven.

Klager over manglende oppfyllelse av rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven

behandles ikke av kontrollkommisjonen, men av fylkesmannen. Det gjelder blant annet klage

over avslag på fritt behandlingsvalg på samme behandlingsnivå, jf, pasient- og

brukerrettighetsloven 5 2-q. Dersom pasient selv begjærer seg overført til en annen

institusjon med hjemmel i denne bestemmelsen, skal eventuelt avslag på søknad påklages til
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fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 5 7-2. Dersom derimot faglig ansvarlig,

uten pasientens samtykke, fatter vedtak om overføring av en pasient under tvungent psykisk

helsevern med hjemmel i psykisk helsevernloven $ 4-L0, er det kontrollkommisjonen som er

klageinstans.

Kontrollkommisjonen er også tillagt et ansvar for å føre tilsyn med pasientenes generelle

velferd (velferdskontroll), herunder kontroll med restriktive tiltak og gjennomgang av

tvangsprotokoller, samt påse at husordensreglementer er i overenstemmelse med loven.

Kontrollkommisjonen skal melde fra til tilsynsmyndighetene (fylkesmannen) dersom den

gjennom sin virksomhet avdekker alvorlige forhold i institusjonen.

ollkommi onens ko vet for å etablere

nvbvss som er forsvarl os innenfor lovens krav

I hovedsak utfører kontrollkommisjonen sitt lovpålagte arbeid gjennom tilsynsbesøk ved

institusjonen. I løpet av året gjennomfører vi meldte tilsyn ved Psykiatrisk klinikk, FØrde og

Ungdomspsykiatrisk avdeling to ganger per måned. Dertil gjennomfører vi noen ganger

såkalte umeldte tilsyn. I løpet året behandler vi en rekke klagesaker i de tilfeller hvor

pasienten ønsker at vedtak truffet med hjemmel i lov om psykisk helsevern skal overprøves

av kontrollkommisjonen. lslike tilfeller møter pasienten, pasientens advokat og institusjonen

for å fremlegge saken for kontrollkommisjonen. Kontrollkommisjonen tar deretter i vedtaks

form stilling til om klagen fra pasienten skal gis medhold eller ikke.

I tråd med den velferdskontroll kontrollkommisjonen skal utføre er vi også tilgjengelig for

alle pasienter som er innlagt ved institusjonen på tidspunktet fortilsynsmøtene og som

ønsker å snakke med oss, Vi mottar således en rekke henvendelser fra innlagte pasienter

også utenom de gangene vi mØter pasienter iforbindelse med klagesaker. På denne måten

fårvi også et bedre innblikk ipasientenes situasjon ved institusjonen, ogofte
videreformídler kontrollkommisjonen forhold som tas opp av pasientene til klinikkens faglige

ledelse. En del av den velferdskontroll vi skal utføre handler også om hvilke rammer og

omgivelser som tilbys pasientene under deres opphold ved institusjonen, og om disse er

forsvarlige, I tillegg kan det bli spørsmål knyttet til om institusjonen kan tilby pasientene

adekvat helsefaglig kompetanse og behandling ved opphold på institusjonen.

I forbindelse med vårt arbeid i kontrollkommisjonen har vi gjentatte ganger møtt pasienter

med langvarig psykoseproblematikk hvor de institusjonelle rammene ved Psykiatrisk klinikk

Førde blir presentert som en betydelig utfordring for pasientene. De samme utfordringer er

ofte blitt bekreftet av de ansatte ved institusjonen. Det er blant annet vist til at pasienter

med langvarige og alvorlige psykoselidelser ofte har store utfordringer når det gjelder å

håndtere omgivelser preget av manglende struktur og med et høyt følelsestrykk. De samme

pasientene er i behov for et miljø preget av ro og struktur med stabile rammer. Slike

institusjonelle rammer er det etter vår erfaring noen ganger krevende å tilby denne

pasientgruppen på akuttposten (post 1) oe på allmennpsykiatrisk døgnavdeling (post 2).

Dette innebærer at institusjonen må være slik innrettet, bygningsmessig, utstyrsmessig og

på annen måte, at pasienten kan tilbys reell og forsvarlig hjelp. Det er etter vårt syn derfor

ingen tvil om at det også bygningsmessig er nødvendig å legge til rette for mest mulig

k

2



individuelt tilpassede behandlingstilbud. Disse forhold og hensyn bør etter vårt syn være

tungtveiende elementer i forbindelse med planleggingen og etableringen av et nybygg,

Vi ber derfor Helse Førde vurdere særskilt om planene for nybygg dekker behovet til denne
pasientgruppen. Vi viser i denne sammenheng til Lov om psykisk helsevern 5 3-3 punkt 5

som fastsetter at institusjonen må være faglig og materielt i stand til å tilby pasienten

tilfredsstillende behandling for at tvungent vern kan etableres.

Avslutningsvis bemerker vi at nærværende skriv er gjennomgått av lederen av

Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane, sorenskriver Gunnar Steintveit. Den nevnte

kontrollkommisjonen har bla. tilsynsansvaret og kontakten med de pasientene som er

underlagt tvang og som overføres fra institusjonen til tvungent vern uten døgnopphold

Sorenskriver Steintveit har opplyst at han gir sin tilslutning til skrivets innhold
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Ovennevnte ble opplest for kontrollkommisjonens medlemmer som vedtok innholdet. Dette

trer i stedet for medundertegning.

FØrde, 22. mars 2AL8
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