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Tilbakemelding på spørsmål om bruk av psykisk helsevernloven i forbindelse med eventuell 
tvangsbruk etter smittevernloven 

 
Helsedirektoratet viser til din vedlagte e-post med spørsmål om psykisk helsevernloven § 1-1 
annet ledd også gjelder for pasienter som er innlagt etter tvangsreglene i smittevernloven. Det 
vises til at smittevernloven ikke er omtalt som en del av de aktuelle lovene som kommenteres i 
Helsedirektoratets rundskriv, men at lovens ordlyd taler for at bestemmelsen også gjelder 
pasienter som er innlagt i psykisk helsevern etter tvangsreglene i smittevernloven.  
 
Helsedirektoratet støtter den forståelsen dere har lagt til grunn, selv om ikke smittevernloven 
nevnes særskilt.  
 
Forarbeidene (Ot.prp.nr 65 (2005-2006)) gir eksempler på de samme hjemmelslovene for 
tvangsvedtak som Helsedirektoratets rundskriv og dersom spesialmerknadene leses isolert kan 
det fremstå som § 1-1 a annet ledd kun gjelder for de nevnte hjemmelslovene. 
 
Bestemmelsens ordlyden tilsier derimot ikke at bestemmelsen skal tolkes innskrenkende og av 
både rundskrivet og proposisjonens punkt 7.1 fremgår det at de nevnte lovene er eksempler. I 
tillegg ble den endelige lovteksten endret fra det som opprinnelig var foreslått i høringsnotatet. 
Følgende fremgår av siste avsnitt i forarbeidenes punkt 7.1.5: «Departementet har endret 
forslaget til lovtekst fra høringsnotatet. I høringsnotatet ble det foreslått at lovteksten direkte 
skulle regulere pasienter i institusjon i det psykiske helsevernet med hjemmel i 
sosialtjenesteloven eller barnevernloven. I ettertid har departementet blitt oppmerksom på at 
tilsvarende problemstillinger som er drøftet ovenfor gjør seg gjeldende i forbindelse med 
gjennomføring av rettspsykiatrisk undersøkelse etter straffeprosessloven § 167. Dersom ikke 
psykisk helsevernlovens bestemmelser skulle komme til anvendelse i et slikt tilfelle ville forholdet 
vært uregulert. Dette gir svakere rettssikkerhet for vedkommende enn om psykisk 
helsevernloven kapittel 4 legges til grunn. Etter departementets vurdering bør 
virkeområdebestemmelsen derfor utformes generelt.»   
 
På denne bakgrunn mener helsedirektoratet at phvl. § 1-1 a, annet ledd ikke er begrenset til 
kun å gjelde i de tilfeller hvor vedkommende er innlagt etter de hjemmelslovene som nevnes 
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særskilt i forarbeidene og rundskrivet og at bestemmelsen også kan omfatte personer som er 
innlagt med hjemmel i smittevernloven.  
 
Helsedirektoratet skal likevel bemerke at det etter vår oppfatning kun vil være helt unntaksvis 
at personer blir innlagt i det psykiske helsevernet med hjemmel i smittevernloven. 
Forutsetningen for en slik innleggelse må være at personen i tillegg er i behov av undersøkelse 
eller behandling av psykisk lidelse og således ikke kan legges inn på et ordinært smitteisolat. 
Det skal også bemerkes at det kun er et fåtall av gjennomføringsbestemmelsene i phvl. kapittel 
4 som vil være aktuelle i slike tilfeller.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Vårin Hellevik e.f. 
Fungerende avdelingsdirektør 

Trine Grøslie Stavn 
seniorrådgiver 
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