
Lovvedtak 72
(2015–2016)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 308 L (2015–2016), jf. Prop. 78 L (2015–2016)

I Stortingets møte 30. mai 2016 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar)

I
I lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomfø-
ring av psykisk helsevern gjøres følgende endringer:

§ 4-5 fjerde ledd første punktum skal lyde:
Ved begrunnet mistanke om at rusmidler, lege-

midler, skadelige stoffer, rømningshjelpemidler eller
farlige gjenstander vil bli forsøkt innført til en
pasient, kan den faglig ansvarlige vedta at pasien-
tens post skal åpnes og kontrolleres med henblikk på
dette.

§ 4-6 skal lyde:
§ 4-6 Undersøkelse av rom og eiendeler samt
kroppsvisitasjon

Ved begrunnet mistanke om at rusmidler, lege-
midler, skadelige stoffer, rømningshjelpemidler eller
farlige gjenstander vil bli forsøkt innført eller er inn-
ført i en institusjon i psykisk helsevern, kan den faglig
ansvarlige vedta at pasientens rom eller eiendeler
skal undersøkes og at det skal foretas kroppsvisita-
sjon av pasienten. Vedtaket skal nedtegnes uten opp-
hold. Pasienten og pasientens nærmeste pårørende
kan påklage vedtaket til kontrollkommisjonen. 

 Den enkelte døgninstitusjon eller enhet for døgn-
opphold kan innføre rutinekontroll av pasienter ved
innleggelse og etter opphold utenfor institusjonen el-
ler enheten for å hindre innføring av rusmidler, lege-
midler, skadelige stoffer, rømningshjelpemidler eller
farlige gjenstander. Kontrollen kan omfatte undersø-
kelse av pasientens eiendeler og kroppsvisitasjon
uten avkledning av pasienten. Rutinekontroll kan
bare innføres når det er nødvendig for å ivareta sik-

kerheten eller hensynet til helsehjelpen. Mindre inn-
gripende tiltak skal være vurdert. Institusjonen skal
dokumentere at vilkårene for å innføre rutinekontroll
er oppfylt. 

Kontroll etter første og andre ledd skal gjennom-
føres så skånsomt som mulig. Intensiteten i kontrol-
len må stå i et rimelig forhold til det en kan oppnå.
Kroppsvisitasjon skal foretas av en person av samme
kjønn som pasienten. Undersøkelse av kroppens hul-
rom er ikke tillatt.

Dersom det er mulig, skal undersøkelse av
pasientens rom og eiendeler skje i pasientens nærvær
eller i nærvær av den nærmeste pårørende eller en
annen person som pasienten har utpekt. 

Kongen i statsråd kan gi nærmere forskrift om
undersøkelse av rom, eiendeler og kroppsvisitasjon.

§ 4-7 første ledd skal lyde:
Den faglig ansvarlige kan vedta at rusmidler,

legemidler, skadelige stoffer, rømningshjelpemidler
og farlige gjenstander som blir funnet ved inngrep
som nevnt i §§ 4-5 fjerde ledd og 4-6, skal beslagleg-
ges. Den faglig ansvarlige kan dessuten vedta at rus-
midler, legemidler, skadelige stoffer eller farlige
gjenstander som vedkommende ikke rettmessig kan
inneha, skal tilintetgjøres.

§ 4A-4 første ledd første punktum skal lyde:
Det kan foretas rutinekontroll av pasientens per-

son, rom og eiendeler ved innleggelse og før og etter
opphold utenfor avdelingen, for å hindre innføring
av farlige gjenstander, rusmidler, legemidler, skade-
lige stoffer eller rømningshjelpemidler, herunder
mobiltelefon og andre kommunikasjonsmidler.
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§ 4A-6 andre ledd skal lyde:
Den faglig ansvarlige kan vedta innskrenkninger

i pasientens forbindelse med omverdenen i inntil fire
uker dersom det er risiko for rømning, alvorlig volds-
utøvelse, innføring av rusmidler, legemidler, skade-
lige stoffer, rømningshjelpemidler eller farlige gjen-
stander eller risiko for angrep mot pasienten.

§ 4A-10 andre ledd skal lyde:
Når det er grunn til mistanke om at farlige gjen-

stander, rusmidler, legemidler, skadelige stoffer eller

rømningshjelpemidler, herunder mobiltelefon eller
andre kommunikasjonsmidler, er tilgjengelig i eller
vil bli forsøkt innført i institusjonen, skal det foretas
nødvendige undersøkelser av pasientens person, rom
og eiendeler. 

II
Lova gjeld frå den tida Kongen fastset. Kongen

kan setje i verk dei einskilde føresegnene til ulik tid.

Olemic Thommessen
president


