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Til landets statsforvaltere og
kontrollkommisjonene i psykisk helsevern
 
Statsforvalternes og kontrollkommisjonenes virke under utbruddet av covid-19 - Midlertidige
føringer for møtevirksomhet og saksbehandling iht. psykisk helsevernloven trekkes tilbake.
 

1. Innledning

Det vises til Helsedirektoratets brev av hhv. 19. mars og 28. april 2020. Brevene gir midlertidige
føringer for ivaretakelse av fylkesmennenes og kontrollkommisjonenes oppgaver iht. psykisk
helsevernloven (pvhl.) og psykisk helsevernforskriften (forskriften) under utbruddet av covid19.
 
I brev av 26. mai 2020 ble føringene fra mars delvis trukket tilbake, men ble gjeninnført i epost
av 10. november 2020.
 
Sett hen til den generelle  bedringen i smittesituasjonen og oppdaterte smittevernråd fra 16.
april 2021 i tråd med første trinn i Regjeringens gjenåpningsplan,  vil de midlertidige
begrensningene i fylkesmennenes og kontrollkommisjonenes møtevirksomhet i forbindelse med
ovennevnte oppgaver kunne lempes. Dette gjelder såframt ikke lokale smitteforhold og lokalt
eller regionalt gjeldende regelverk tilsier noe annet, jf. covid-19-forskriften kapitler 5A-5C eller
kommunale forskrifter.
 
Avvikling av møter i institusjoner forutsetter at institusjonsledelsen vurderer at dette er forenlig
med den lokale smittesituasjonen og at allmenne smittevernråd kan overholdes, herunder
anbefalinger om avstand og munnbind.
 
I institusjoner i kommuner med høyt smittetrykk bør møter fortsatt ikke avvikles i
pasientavdelingene. Representanter for statsforvalteren, kontrollkommisjonsmedlemmer og
pasientadvokater bør da ikke gå igjennom eller oppholde seg i pasientrom og andre arealer der
pasientene til vanlig oppholder seg.
 
I de deler av landet med ingen eller lavt smittetrykk, kan representanter for statsforvalteren
kontrollkommisjonsmedlemmer mv. igjen gå gjennom avdelingene og besøke pasientrom. Det
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anbefales bruk av munnbind i slike situasjoner.
 
Personer som har luftveissymptomer eller som er underlagt pålegg om karantene eller isolasjon
iht. covid-19-forskriften skal ikke delta fysisk i møter.
 
Personer som er i risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom ved, bør ikke delta fysisk i møter
før de er fullvaksinerte. Den enkelte må selv avgjøre hvorvidt vedkommende ønsker og finner
det forsvarlig å være tilstede før vedkommende er vaksinert. Dette kan stille seg ulikt avhengig
av hvor møtet finner sted og hvor mange som er tilstede.

 
2. Statsforvalternes klagebehandling av vedtak etter psykisk helsevernloven § 4-4

Ved klager over vedtak om behandling uten eget samtykke, jf. phvl. § 4-4, skal statsforvalteren ta
personlig kontakt med pasienten, med mindre dette er åpenbart unødvendig, jf. forskriften § 29
tredje ledd. I saksbehandlingsrundskrivet til statsforvalterne pkt. 5.3.1 fremkommer det at både
fysisk møte mellom statsforvalterens saksbehandler og pasienten og kontakt via telefon og
videokonferanse kan oppfylle kravet. Det anbefales imidlertid at det gjennomføres fysisk møte
mellom saksbehandler og pasient, og at telefon bare benyttes dersom pasienten selv ikke ønsker
fysisk møte eller dersom dette ikke er praktisk gjennomførbart.
 
I brev av 17. mars 2020 anbefalte direktoratet at fylkesmannen, sett hen til daværende
smittesituasjon og smittevernråd, midlertidig kontaktet pasienten via telefon eller
videooverføring.
Denne midlertidige føringen bortfaller nå, slik at vanlig praksis igjen er at statsforvalteren
gjennomfører fysisk møte med pasienter som har klaget på vedtak om behandling uten eget
samtykke, jf. rundskrivets pkt. 5.3.1.  Dette likevel altså med forbehold om at den lokale
smittesituasjonen ikke tilsier fortsatt restriktiv praksis.
 

3. Kontrollkommisjonenes møtevirksomhet og saksbehandling

Kontrollkommisjonens behandling av vedtak i klagesaker om tvungent psykisk helsevern,
tvungen observasjon og overføring skal treffes i "møte" av "fulltallig kommisjon", jf. phvl. § 6-4
sjuende ledd. Øvrige klagesaker, tre måneders kontroller og behandling av begjæring om ett års
forlengelser skal gjennomføres i fulltallig kommisjon, jf. forskriften § 55 andre ledd, men er ikke
underlagt møtekrav. Vanlig praksis er likevel at slike saker behandles i møte. Det er også vanlig at
dokumentkontroll og kontroll med restriktive tiltak (kapittel 4-vedtak) skjer i møter.
 
I brev av 17. mars 2020 anbefalte direktoratet at videokonferanse skulle være den foretrukne
møteformen ved møter og behandling av saker i kontrollkommisjonen, sett hen til daværende
smittesituasjon og smittevernråd. Denne anbefalingen ble videreført i direktoratets brev av 28.
april 2020.
 
Disse midlertidige føringene bortfaller nå, slik at kontrollkommisjonens alminnelige møteform
igjen er møter der alle aktører er fysisk til stede og slik at kontrollkommisjonens saksbehandling i
hovedsak skjer i møter.  Dette likevel altså med forbehold om at den lokale smittesituasjonen
ikke tilsier fortsatt restriktiv praksis.
 
Øvrige møter som kontrollkommisjonen har, kan med fordel skje digitalt, slik at den generelle
nasjonale anbefalingen om "hjemmekontor" kan etterleves.
 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/fylkesmannens-behandling-av-klagesaker-etter-psykisk-helsevernloven-4-4


Som nevnt ovenfor, kan kontrollkommisjonen igjen foreta velferdskontroll ved å gå inn på
avdelinger. I kommuner/regioner med høyt smittetrykk vil løsningen fremdeles kunne være,
som  anbefalt i brev av 17. mars 2020, at kontrollkommisjonen gis tilgang til et møterom utenfor
avdelingene. Herfra kan kommisjonen ringe ut til den enkelte avdeling med informasjon om at
kommisjonen er tilgjengelig for pasienter som ønsker å snakke med kommisjonen eller som er
nyinnlagte.
 
Inntil videre bør det ikke skje uanmeldte besøk på institusjonen.
 
Dersom smittesituasjonen igjen endres, kan det bli aktuelt å gjeninnføre begrensninger i den
fysiske møtevirksomheten lokalt eller nasjonalt.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Vårin Hellevik
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Mobil: 928 48 507
 

Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
https://helsedirektoratet.no  https://helsenorge.no/
https://medium.com/helseaktuelt

P Tenk på miljøet; ikke skriv ut denne e-posten hvis det ikke er helt nødvendig

https://helsedirektoratet.no/
https://helsenorge.no/
https://medium.com/helseaktuelt

