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 Spørsmål om deltakelse fra kontrollkommisjon i sykehusstyre 

Det vises til e-post av 16. februar 2022 fra klinikkleder Mette Garvoll. Vi vil innledningsvis 
beklage at det har tatt tid å besvare henvendelsen. 
 
I e-posten opplyses det at sykehusstyret til Diakonhjemmet sykehus opp gjennom årene har 
mottatt rutinemessig orienteringer fra kontrollkommisjonen i styremøter. Kontrollkommisjonen 
har der orientert om deres årlige arbeid og bl.a. om antall vedtak på tvang under psykisk 
helsevernloven. Det opplyses at Kontrollkommisjonen ved Diakonhjemmet ikke sitter i 
sykehusstyret, men kun deltar etter fast oppsatt agenda.  
 
I e-posten bes det om en tilbakemelding om hva som er myndighetskrav hva gjelder 
kontrollkommisjoners rolle i tilknytning til styrer og hva som er ønskelig og anbefalt av 
Helsedirektoratet. Det opplyses at avsender er orientert om at kontrollkommisjonen ikke skal 
sitte i slike styrer mht. habilitet. 
 

Helsedirektoratets vurdering: 
 
Innledningsvis vil Helsedirektoratet gjerne gi uttrykk for at det er meget positivt at 
Diakonhjemmet sykehus regelmessig setter orienteringer fra kontrollkommisjonen på 
dagsorden i styremøter. 
 
Vi oppfatter imidlertid at du ønsker å vite hvilke regler som gjelder for kontrollkommisjonenes 
uavhengighet, og det fremgår nedenfor: 
 
Psykisk helsevernloven § 6-3 fastslår at kontrollkommisjonen skal være uavhengig i sin 
virksomhet og at kommisjonens leder skal ha et særlig ansvar for å påse at kommisjonen ikke 
følger arbeidsrutiner som undergraver kommisjonens uavhengighet. Det fremgår av 
forarbeidene at begrunnelsen for denne bestemmelsen var å gjøre det eksplisitt klart at 
kontrollkommisjonen på en objektiv måte skal håndheve regelverket og ikke ha noen 
tilknytning til institusjonens ledelse utover det som følger av kommisjonens arbeid med å 
behandle klager og føre alminnelig kontroll.  Man ønsket med bestemmelsen å gi et klart signal 
om kontrollkommisjonens uavhengige stilling i forhold til pasienter og institusjonens personale.  
Se Ot. prp. nr. 11 (1998-1999) om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
(psykiatriloven) side 134 flg.  
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Uavhengigheten innebærer at kontrollkommisjonen ikke står under instruksjonsmyndighet av 
noen når det gjelder de avgjørelser som treffes.  Avgjørelsene til kommisjonen er suverene og 
kan bare overprøves av domstolen, jf. psykisk helsevernloven § 7-1 som fastsetter hvilke 
avgjørelser som kan bringes inn for domstolen.  Som nevnt pålegges kommisjonens leder et 
særlig ansvar for å påse at kommisjonens arbeidsform og rutiner legges opp på en måte som 
ikke undergraver kommisjonens uavhengighet. Det legges altså klare føringer om at 
kontrollkommisjonens leder skal se til at regelverket følges på en objektiv måte og at det ikke 
eksisterer bindinger eller kontakt mellom kommisjonen og institusjonen som ikke er forenlig 
med den oppgave kommisjonen er tillagt.  
 
På denne bakgrunn kan kontrollkommisjonen, som avsender er klar over, ikke sitte i 
sykehusstyret da det vil komme i konflikt med kommisjonens uavhengige stilling. Orienteringer 
til styret bør imidlertid etter Helsedirektoratets vurdering være i orden dersom 
kontrollkommisjonen og styret ser det som hensiktsmessig. 
 
Vennlig hilsen 
 
Dag Erlend Reite e.f. 
avdelingsdirektør 

Karin Stubberud Stey 
seniorrådgiver    
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