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Vedrørende regulering av bruk av mobiltelefon, Internett og PC under psykisk 
helsevern 
 
Helsedirektoratet viser til din henvendelse av 15. februar 2011.  
 
Utgangspunktet er at alle pasienter som er innlagt i det psykiske helsevern har en 
grunnleggende rett til fri kommunikasjon og respekt for egen korrespondanse, jfr. phvl. 
§ 4-5 første ledd og EMK art. 8 (1).  
 
Det følger forutsetningsvis av § 4-5 tredje ledd at et husordensreglement kan 
inneholde mindre og rimelige begrensninger. Direktoratet er av den oppfatning at det 
kan settes generelle bestemmelser i husordensreglementet omhandlende bruk av 
mobiltelefon og internett. Dette vil bare kunne omfatte mindre inngripende regler som 
for eksempel tidspunkt for når PC på et fellesrom kan benyttes.  
 
For pasienter under tvungent psykisk helsevern kan det settes ytterligere 
begrensninger – eventuelt et totalforbud – vedrørende mobilbruk jfr. phvl. § 4-5 annet 
ledd. Det må da fattes et vedtak etter en individuell vurdering. Vilkårene for 
begrensninger etter annet ledd er strenge. Det må foreligge sterke behandlings-, 
velferdsmessige hensyn eller sterke hensyn til nærstående, og vedtaket om 
innskrenkninger gjelder bare for en periode på inntil 14 dager.  

 
Direktoratet er klar over at psykisk helsevernloven §§ 4-5 og 4-7 vedrørende 
innskrenkning i retten til kommunikasjon og beslag, ikke tar høyde for dagens 
teknologi. Dette gjelder spesielt innskrenkning i bruk av og beslag av PC. 
Helsedirektoratet har tidligere uttalt at § 4-5 ikke hjemler regulering av PC på samme 
måte som mobiltelefoner.  
 
Lovens kapittel 4 regulerer tiltak av til dels svært inngripende karakter, og av en art 
som etter legalitetsprinsippet krever klar lovhjemmel. Det er uheldig dersom 
bestemmelsene tolkes utvidende for å imøtegå den teknologiske 
utviklingen. Direktoratet vurderer imidlertid at det er enda mer uheldig dersom tiltak 
som bør iverksettes av sterke hensyn som nevnt i § 4-5 annet ledd, likevel ikke blir 
iverksatt fordi tiltaket ikke direkte faller inn under lovens ordlyd. Dette støttes også av 
at det er snakk om tiltak som lovgiver nok hadde ment skulle omfattes.  
 



- 2 - 
 

Sett hen til dette finner direktoratet å innfortolke retten for pasienten til å bruke PC på 
institusjon, og muligheten for det psykiske helsevern til å regulere bruken og tilgangen 
til PC, på lik linje med mobiltelefon.  
 
Direktoratet bemerker at vi har bedt Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere om 
PC, mobiltelefon og andre elektroniske kommunikasjonsmidler burde bli eksplisitt 
inntatt i disse bestemmelsene. 
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