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Svar på spørsmål om saksgang ved klage på vedtak etter psykisk helsevernloven § 4-10
Helsedirektoratet viser til din henvendelse med spørsmål om klage på overføring med hjemmel
i psykisk helsevernloven § 4-10. Nærmere bestemt om vedtaket kan omgjøres eller oppheves av
den som har truffet vedtaket, eller om det ikke skal foregå noen annen klagebehandling enn
hos kontrollkommisjonen. Den som har truffet vedtaket er i praksis den faglig ansvarlig ved den
institusjonen som har hatt ansvaret for det tvungne vernet frem til overføringsvedtaket
Det er gitt særskilte regler for behandling av klager på vedtak om tvungen observasjon,
etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern, samt overføring, jf.
psykisk helsevernloven § 6-4 og forskriften kapittel 7 del II, som supplerer psykisk
helsevernlovens generelle regler for klagebehandling og forvaltningsloven. Av psykisk
helsevernloven § 4-10 annet og tredje ledd fremgår også noen særskilte saksbehandlingsregler
for bestemmelsen, men vi kan ikke ut fra disse bestemmelsene se at en klage etter § 4-10
utelukker at vedtaksansvarlig kan omgjøre eller oppheve vedtaket dersom vedkommende
finner dette begrunnet. Av forskriftens § 52 første ledd fremgår følgende:
«Kontrollkommisjonen kan be om at den faglig ansvarlige for vedtak gir en skriftlig redegjørelse
innen en frist fastsatt av kontrollkommisjonen. I klagesaker etter psykisk helsevernloven kapittel
3 og klage på overføringsvedtak etter § 4-10 og § 5-4, skal den faglig ansvarlige på eget initiativ
gi skriftlig redegjørelse.» Se også Saksbehandlingsrundskriv for kontrollkommisjonene i det
psykiske helsevernet kapittel 10.2. Dersom den faglig ansvarlige for § 4-10 vedtaket i
forbindelse med denne redegjørelsen finner grunn til å oppheve eller omgjøre vedtaket vil
dette, etter vår vurdering, være innenfor vedkommendes avgjørelsesmyndighet jf. fvl § 33.
Oppsummert er det Helsedirektoratets vurdering at den som har truffet § 4-10 vedtaket, det vil
si den faglig ansvarlig ved den institusjonen som har hatt ansvaret for det tvungne vernet frem
til overføringsvedtaket, kan omgjøre eller opphevet dette. Dersom vedkommende mener at
vedtaket skal opprettholdes sendes det straks, sammen med den skriftlige redegjørelsen, til
kontrollkommisjonen for avgjørelse etter ovennevnte regler.
Hvem som skal møte/uttale seg i kontrollkommisjonen i de tilfeller hvor pasienten allerede er
overført og det er en ny faglig ansvarlig for vedtaket, må vurderes konkret av kommisjonen.
Dersom kommisjonen mener det er behov for en uttalelse fra ny faglig ansvarlig i tillegg til den
ovennevnte redegjørelsen fra vedtaksansvarlig bør det ikke være noe til hinder for dette.
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Kommisjonen skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak jf. phvl
§ 6-4 og forskriftens § 54.
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