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Dekning av kostnader for skade på bopel ifm tvangsinnleggelse
Helsedirektoratet viser til brev til kontrollkommisjonen for Sør-Trøndelag av 28.
november 2005, som ble videresendt til Sosial- og helsedirektoratet 14. desember
2005, og vårt foreløpige svarbrev av 4. januar 2006.
Vi beklager sterkt vår lange saksbehandlingstid som skyldes stor saksmengde i
direktoratet og at vi har avventet en uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet i
saken.
I brevet bes om en redegjørelse for hvem som står økonomisk ansvarlig for skade som
påføres pasientens bolig når politiet bistår ved etablering av tvungent psykisk
helsevern (typisk skade på ytterdør/lås).
I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 har staten det overordnede ansvar for at
befolkningen gis nødvendige spesialisthelsetjenester.
I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a skal de regionale helseforetakene
”sørge for” at det tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon. Politiet har
imidlertid også oppgaver i tilknytning til psykisk syke personer. Det følger bl.a. av
psykisk helsevernloven (phvl.) § 3-6 annet ledd, jf. § 1-3, og politiloven §§ 2 nr. 5 og 12
tredje ledd, at politiet om nødvendig skal bistå helsetjenesten ved etablering og
gjennomføring av tvungent psykisk helsevern. Dette vil bl.a kunne være aktuelt i
situasjoner hvor det er nødvendig å bane seg adgang til hus, rom eller annet lokale, jf.
politiloven § 12 tredje ledd. Bistand fra politiet er her nødvendig for at helsetjenesten
kan gi helsehjelp.
Økonomiske skader som oppstår i forbindelse med at politiet etter anmodning oppfyller
sin bistandsplikt, er etter direktoratets vurdering utgifter som påløper ved
gjennomføringen av psykisk helsevern. Økonomisk skade som påføres som ledd i
politiets bistandsplikt ved etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, som
utløses av en anmodning fra helsetjenesten om bistand, skal derfor dekkes av
helseforetakene, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a.
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