
Retningslinje - Varsling av fornærmede/etterlatte jf phvl § 5-6c 
 
1. Endringer siden forrige versjon 
Dette er en ny retningslinje som er utarbeidet på bakgrunn av ny psykisk helsevernlov § 5-6c.  
 
Tilføyes ved lov 14. juni 2013 nr. 37 (ikr. 1. jan 2014 iflg. res. 14. juni 2013 nr. 621).  
 
2. Hensikt og omfang 
Hensikten med psykisk helsevernloven § 5-6c er at fornærmede og etterlatte kan forberede seg 
på muligheten for å treffe på domfelte. 
 
Retningslinjen skal bidra til å sikre fornærmedes og etterlattes lovpålagte rett til å bli varslet 
under iverksettelse, gjennomføring, opprettholdelse og opphør av dom til tvungent psykisk 
helsevern jf straffeloven §§ 39 og 44.  
 
3. Ansvar 
Retningslinjen gjelder for alle faglig ansvarlige jf psykisk helsevernloven § 5-3 med ansvar for 
domfelte pasienter etter straffeloven §§ 39 og 44. Seksjonsleder og foretaksledelsen har det 
overordnede ansvaret, jf helsepersonelloven § 16. 
 
4. Fremgangsmåte 
Ved rettskraftig dom 
Den faglig ansvarlige skal innhente opplysninger om hvem som er fornærmede/etterlatte for å 
kunne iverksette varsling.  
Den faglige ansvarlige skal kontakte påtalemyndigheten ved politiadvokaten og/eller 
statsadvokaten for å innhente opplysninger om hvem som er fornærmede/etterlatte i saken, og 
hvilken relasjon de har til domfelte. Den faglig ansvarlige skal også be påtalemyndigheten om en 
skriftlig vurdering angående om de etterlatte/fornærmede utgjør en sikkerhetsrisiko for den 
domfelte.  
 
Send brev: 1 a) INNHENTING AV OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ETTERLATTE OG 
FORNÆRMEDE  
Når faglig ansvarlig ikke har mottatt svar innen tre uker (jf  phvl § 1-6) sendes nytt brev:  
1 b) INNHENTING AV OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ETTERLATTE OG 
FORNÆRMEDE – PURRING 
 
Svarbrevet SKAL IKKE skannes inn i pasientjournal, men legges inn i E-phorte-systemet, som 
er sykehusets sak- og arkivsystem. Det skal føres i pasientjournal at brevet er mottatt, men ikke 
gjengi brevets innhold. 
For RSA: alle dokumenter som skal føres inn i E-phorte-systemet leveres Therese Berg som 
sørger for å legge det inn. 
 
Når kontaktinformasjon om fornærmede/etterlatte foreligger den faglig ansvarlige 
Send brev: 2 a) FORESPØRSEL OM VARSEL TIL FORNÆRMEDE 
                  2 b) FORESPØRSEL OM VARSEL TIL ETTERLATTE  
 



Dette brevet skal sendes REKOMMANDERT i posten, slik at man er sikker på at vedkommende 
har mottatt brevet. Vedlagt i brevet skal det følge ferdig frankert og returmerket svarkonvolutt. 
(For RSA: behandler leverer ferdig brev og konvolutt til Therese Berg som gjennomfører.) 
Dette for å gjøre svarprosessen så enkel som mulig for den fornærmede/etterlatte. I dette brevet 
står det beskrevet at om faglig ansvarlig ikke mottar et svar innen tre uker, er det å anse som at 
fornærmede/etterlatte IKKE ønsker å bli varslet. Behandler bør utvide treukersfristen noe før 
vedtak fattes. 
Svarbrev skal ikke inn i pasientjournal, men skannes i E-phorte-systemet. 
 
Vedtak 
Den faglig ansvarlige fatter på eget grunnlag beslutning om det skal varsles eller ikke. Her må 
den faglig ansvarlige også vurdere den dømtes sikkerhet. 
Begrunnelsen for vedtaket føres i pasientjournal. 
 
Send brev: 3 a) VEDTAK OM VARSLING/IKKE VARSLING til fornærmede/etterlatte 
       3 b) VEDTAK OM VARSLING/IKKE VARSLING til domfelte  
 
Domfelte, fornærmede og dennes etterlatte kan påklage vedtak om varsling etter psykisk 
helsevernloven § 5-6c første og tredje ledd til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker etter at de 
klageberettigede har mottatt vedtaket, jf Forvaltningsloven § 29. 
En eventuell klage på at det skal varsles medfører at varsel ikke kan gjennomføres før 
Fylkesmannen har avgjort klagen.  
 
Ved vedtak om varsling 
Dersom fornærmede/etterlatte ønsker å bli varslet vil vurderingstema for den faglige ansvarlige 
være som følger: 

1. Forholdet mellom partene  
2. Geografisk avstand mellom partene  
3. Sannsynlighet for at partene skal påtreffe hverandre  
4. Domfeltes sikkerhet 

 
Terskelen for ikke å etterkomme fornærmede/etterlattes ønske om varsling er høy.  
Det skal informeres om hvilken institusjon den dømte befinner seg ved og hvor institusjonen er 
lokalisert. Det skal gis informasjon av betydning for fornærmedes/etterlattes mulighet til å 
påtreffe domfelte.  
Dersom den faglige ansvarlige beslutter å varsle og ingen klager, skal følgende mal benyttes:  
4) BEHANDLINGSANSVAR 
 
Under gjennomføring 
Varslingsplikten gjelder ved overføring jf phvl §§ 5-4 og 4-10. 
Den faglige ansvarlige skal etter vurdering varsle fornærmede/etterlatte når en domfelt overføres:  

• fra døgnopphold i èn institusjon til døgnopphold i en annen institusjon  
• mellom ulike former for døgnopphold innen samme institusjon (eks; fra lukket til åpen 

post)  
• fra behandling med døgnopphold til behandling uten døgnopphold  

 
Terskelen for ikke å etterkomme fornærmede/etterlattes ønske om varsling er høy. 
Dersom den faglige ansvarlige beslutter å varsle skal følgende mal benyttes:  
5) OVERFØRING 
Det skal gis informasjon av betydning for fornærmedes/etterlattes mulighet til å påtreffe 
domfelte. 



Varslingsplikten gjelder ved enkeltpermisjoner; den dømte kan reise uten følge av personale til 
et gitt sted for en gitt tidsbestemt periode. 
 
Dersom det er av særlig betydning, skal fornærmede/etterlatte etter vurdering varsles om 
tidspunkt for enkeltpermisjoner.  
Dersom fornærmede/etterlatte ønsker å bli varslet vil vurderingstema for den faglige ansvarlige 
være som følger: 
"Vil varselet skape unødig uro hos fornærmede/etterlatte?" 
 
Terskelen for ikke å etterkomme fornærmede/etterlattes ønske om varsling er i disse tilfellene 
noe lavere enn ved varsling ved phvl §§ 5-2 og 5-4. 
 
Dersom den faglige ansvarlige beslutter å varsle skal følgende mal benyttes:  
6) PERMISJON  
 
Varslingsplikten gjelder ved unndragelse/rømning 
Dersom det er av betydning, skal fornærmede/etterlatte etter vurdering varsles ved 
unndragelse/rømning. Varslingsplikten inntreffer samtidig med at unndragelsen/rømningen 
varsles fra avdelingen til politiet.  
 
Varslingen skal skje per telefon/e-post, alt etter hva den fornærmede/etterlatte har krysset av for 
på egenerklæringen.  
Om unndragelsen skjer i arbeidstiden til den faglig ansvarlige er det denne som må sørge for 
varsling om dette besluttes. 
 
Den faglig ansvarlige kan delegere varslingen når denne ikke er til stede.  
 
I tidsrommet mellom kl16.00 til 06.00 og i helger/ved høytidsdager: 
1:Ansvarsvakt varsler politiet ved unndragelse/rømning. 
2: Ansvarsvakt varsler enhetsleder ved unndragelse/rømning.  
3: Enhetsleder varsler faglig ansvarlig, som avgjør om varsling skal iverksettes. Om varsling 
besluttes iverksatt; 
4: Enhetsleder varsler fornærmede/etterlatte. Kontaktinformasjon til de som skal varsles ligger i 
egen perm ved siden av ”Brann- og evakueringsperm”. 
 
Fornærmede/etterlatte skal også varsles, fortrinnsvis av samme person, når den domfelte er 
tilbakeført til institusjonen, eventuelt er i politiets varetekt.  
 
Unndragelse/rømning dokumenteres i behandlerjournal, der behandler også bekrefter/avkrefter 
om varsling er utført og begrunnelsen for dette. 
 
Varslingsplikten gjelder ved opprettholdelse/opphør av særreaksjonen 
Dersom det er av betydning, skal den faglig ansvarlige varsle fornærmede/etterlatte når det tas ut 
tiltale med påstand om opprettholdelse. Det skal informeres om at domsbehandlingen har to 
mulige utfall;  
1) at særreaksjonen opprettholdes, eller  
2) at særreaksjonen opphører. 
Følgende mal benyttes:  
7) TILTALE MED PÅSTAND OM OPPRETTHOLDELSE/OPPHØR AV SÆRREAKSJON 
 
Den faglige ansvarlige skal videre varsle fornærmede/etterlatte ved rettskraftig dom og gi 



informasjon om utfallet. 
Følgende mal benyttes:  
8 a) OPPRETTHOLDELSE, eller  
8 b) OPPHØR 
 
5. Definisjoner 
Iverksettelse: tidspunktet da dom på overføring til tvungent psykisk helsevern starter. 
Særreaksjon: her betyr det dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Den dømte skal 
ikke i fengsel, men behandles innenfor psykiatrisk spesialisthelsetjeneste (alt fra døgninstitusjon; 
den dømte oppholder seg der han/hun blir behandlet, til poliklinisk oppfølging; den dømte bor ett 
sted og møter til enkelttimer hos behandler). 
Vedtak: beslutninger som den faglig ansvarlige (som oftest er dette den dømtes behandler) tar. 
Enkeltpermisjoner: den dømte kan reise uten følge av personale til et gitt sted for en gitt 
tidsbestemt periode. Faglig ansvarlig kan i noen tilfeller bestemme at det ikke skal varsles om 
enkeltpermisjoner, men dette skal kun skje der faglig ansvarlig mener at varselet kan ”skape 
unødig uro hos fornærmede/etterlatte”, eller der sikkerheten til domfelte kan være i fare (jf 
Rundskriv I-4/2013).Merknad: det varsles ikke når pasienten, som ledd i behandlingen, har 
turer med følge av personale, og derfor kan påtreffes. 
Unndragelse: den dømte kommer ikke tilbake etter permisjon, eller den dømte rømmer fra 
behandlingsinstitusjonen, eller den dømte møter ikke opp til avtaler/poliklinisk behandling. 
Opprettholdelse: Tingretten (om resultatet her ankes blir det Lagmannsrett/Høyesterett) 
beslutter om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern skal fortsette (opprettholdes).  
Opphør: Tingretten (om resultatet her ankes blir det Lagmannsrett/Høyesterett) beslutter om 
dom på overføring til tvungent psykisk helsevern skal avsluttes (opphører).  
 
6. Avvik eller dissens 
 
7. Referanser 
 
Helse- og omsorgsdepartementet - Rundskriv 4/2013 Endringer i psykisk helsevernloven - 
Varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m. På internett: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2013/endringer-i-psykisk-helsevernloven--
-var.html?id=735376 
 
Psykisk helsevernloven § 5-6c 
 
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-91-l-
20122013.html?id=720484 
 
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i psykisk helsevernloven (varsling av 
fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-
2013/Inns-201213-312/ 
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