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INNHENTING AV OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ETTERLATTE OG FORNÆRMEDE JF §5-6 I PSYKISK 
HELSEVERNLOVEN OG RUNDSKRIV I-4/2013 
 
Viser til tidligere brev sendt Dere datert XXXXXX. Jeg ønsker med dette å gjøre Dere oppmerksom på at 
jeg ikke har mottatt svar på min henvendelse. For å kunne oppfylle kravene i loven er jeg avhengig av å få 
den informasjonen som bes om i teksten under. 
 
Det henvises til endring i Psykisk helsevernloven gyldig fra 01.01.14 og rundskriv fra Det kongelige Helse 
og omsorgsdepartement I-4/2013, Endringer i psykisk helsevernloven – varsling av fornærmede og 
etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m. 
Overnevnte pasient er for tiden innlagt grunnet dom på overføring til tvungent psykisk helsevern jfr § 39 
i straffeloven og med gjennomføring av dommen jfr. kapittel 5 i psykisk helsevernloven. Pasienten er 
innlagt ved Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst, Dikemark ved Oslo universitetssykehus hf.  
Med bakgrunn i lovbestemmelse om varsling av fornærmede / etterlatte jfr § 5-6c i psykisk 
helsevernloven bes det om snarlig skriftlig tilbakemelding om; navn, adresse og telefonnummer til 
den/de fornærmede / etterlatte i denne saken. Det bes også om informasjon om de etterlattes / 
fornærmedes relasjon til pasienten.  
 
Det bes også om påtalemyndighetens vurdering på om eventuell varsling til fornærmede / etterlatte 
kunne utgjøre en risiko for den domfeltes / pasientens sikkerhet jfr. psykisk helsevernloven § 5-6c. 
Svaret sendes til faglig ansvarlig for gjennomføringen av det tvungne psykiske helsevernet. 
 
Om dette er gjort de seneste dagene ber jeg Dere vennligst se bort fra min henvendelse. 
 
Svaret sendes til faglig ansvarlig for gjennomføringen av det tvungne psykiske helsevernet.  
 Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst, Dikemark 
 Oslo universitetssykehus hf  

v/faglig ansvarlig 
 Sykehusveien 18 
 1385 Asker 
  
Med vennlig hilsen 
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