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FORESPØRSEL OM VARSLING AV FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, 
JF PSYKISK HELSEVERNLOVEN § 5-6C OG RUNDSKRIV I-4/2013 
 
Ved lovendring med virkning fra 01.01.14 skal det psykiske helsevernet i visse tilfeller varsle 
fornærmede og etterlatte under gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern, jf psykisk 
helsevernloven § 5-6c. Formålet med varslingsreglene er at fornærmede og etterlatte skal kunne 
forberede seg på muligheten for å påtreffe domfelte. 
 
Varslingsplikten gjelder informasjon om  

 iverksettelse av særreaksjonen jf psykisk helsevernloven § 5-2  
 vedtak om overføringer etter psykisk helsevernloven § 5-4 særreaksjonen 
 beslutninger om enkeltpermisjoner  
 unndragelse/rømning  
 opphør av særreaksjonen etter straffeloven § 39b  

 
Varslingsplikten gjelder så langt fornærmede eller etterlatte ønsker å bli varslet og så langt hensynet til 
domfeltes sikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt. I tillegg må varslet anses å være ”av betydning” for de 
fornærmede/ de etterlatte. Det skal legges stor vekt på fornærmedes eller etterlattes eget syn på 
betydningen av å få et varsel. Det er den faglige ansvarlige for gjennomføringen som i vedtak skal ta 
stilling til om det skal varsles. Den domfelte, fornærmede og dennes etterlatte kan påklage vedtaket til 
Fylkesmannen, jf psykisk helsevernloven § 5-6c, første og tredje ledd. 
 
Vi har fått opplyst fra påtalemyndigheten at De har status som fornærmet i saken mot NN. 
 
Vi ber Dem om å fylle ut vedlagte skjema og returnere det i vedlagte frankerte returkonvolutt. Om vi ikke 
har mottatt svar innen tre uker fra dette brevets dato, anser vi det som at De ikke ønsker å bli varslet. 
 
De har mulighet til å endre standpunkt i fremtiden og må da selv underrette institusjonen om dette.  
 
Med hilsen 
 
 
 

VARSLING AV FORNÆRMEDE 
 
 
 
 

Klinikk psykisk helse og avhengighet 
Psykisk helse lands- og regionsenter 

Regional sikkerhetsavdeling 

Oslo universitetssykehus HF 
Ullevål sykehus 

Postboks 4956 Nydalen 
0424 Oslo 

 
Sentralbord: 02770 
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Erklæring for fornærmede i særreaksjonssak 
 
 

Sak: Varsel til fornærmede og etterlatte jf phvl § 5-6c 

 
 

 
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse på person som skal varsles: (Bruk blokkbokstaver) 

 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
 
Jeg ønsker å bli varslet om (sett kryss) 

 
 iverksettelse av særreaksjonen jf psykisk helsevernloven § 5-2 
 
 vedtak om overføringer jf psykisk helsevernloven § 5-4  
 
 beslutninger om enkeltpermisjoner 
 
 unndragelse/rømning:  jeg ønsker å bli varslet   via telefon  og/eller  via e-post   
   
 opphør av særreaksjonen jf straffeloven § 39b 
 
 
 
 Jeg ønsker ikke å bli varslet 
 
 
Jeg er kjent med at jeg kan endre standpunkt i fremtiden og må da selv underrette institusjonen om dette. 
Dette gjelder også om kontaktinformasjonen skulle endre seg. 
 
 
 
                          
Dato og signatur 
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Begrepsforklaringer: 
 
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/rømning: 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).  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Om De ønsker mer informasjon om bakgrunnen for loven finner De mer om dette på disse 
internettsidene: 
 
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 
 
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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http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-91-l-20122013.html?id=720484
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/Inns-201213-312/
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Til informasjon:  
Du som fornærmet eller etterlatt har fått noen rettigheter til å bli varslet slik at du kan være 
forberedt på å påtreffe vedkommende dømte. Imidlertid er det ikke slik at du kan få innsyn i 
helseopplysninger eller har adgang til å komme med innsigelser mot sykehusets behandling av 
domfelte. Den faglige ansvarlige overlege eller psykologspesialist er den som etter loven 
bestemmer hvordan behandlingen skal gjennomføres.  
 
Vi gjør oppmerksom på at statsadvokaten etter loven har mulighet for å påklage en del av de 
forhold som du vil få varsel om. Statsadvokaten kan også begjære endringer i gjennomføringen 
av dom til behandling. Dersom du som fornærmet eller etterlatt mener at sykehuset ikke tar 
tilstrekkelig hensyn til dine synspunkter og ønsker, kan du selv ta kontakt med statsadvokaten 
som regelmessig får helseopplysninger om domfelte. Dersom statsadvokaten finner at dine 
argumenter og hensynet til deg eller din familie bør lyttes til, kan han/hun ta dette opp med 
sykehuset. 
 


