
NASJONAL KOORDINERINGSENHET FOR DOM TIL TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN 

WWW.NASJONALKOORDINERINGSENHET.NO 

 

 
 
 

HELSEOPPLYSNINGSSKJEMA  
TIDSBESTEMT SÆRREAKSJON 

 

• Et helseopplysningsskjema skal fylles ut 3 uker etter rettskraftig dom og sendes til Nasjonal koordineringsenhet. 

Informasjonen i skjemaet registreres i en administrativ oversikt over tiltalte og domfelte til tvungent psykisk 

helsevern, jf phvl § 5-2b. 

• Opplysningene gis med hjemmel i phvl § 5-6b. Den faglig ansvarlige skal uten hinder av taushetsplikt gi 

koordineringsenheten opplysninger som skal registreres i den administrative oversikten. 

• Den tiltalte eller domfelte skal informeres, om mulig, om hvilke opplysninger som gis. 

1. REGISTRERINGSDATO 

 

 

Dato for utfylling av skjema:           

 

Navn på domfelt pasient:            

 

Navn på faglig ansvarlig:            

 

 

 

 

 

POSTADRESSE              TELEFON                         WEB / E-POST 

Oslo universitetssykehus HF 
Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk 
helsevern 

Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo 

             23 06 63 02  www.nasjonalkoordineringsenhet.no 

   koordineringsenheten@ous-hf.no 
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Hoveddiagnose:             

Bidiagnoser: 

1.              

2.              

3.              

4.             

              

 

Rusavhengighet og rusmisbruk 

Er den domfelte avhengig av legale eller illegale rusmidler? (Sett ring) 

1) Ja  2) Nei  3) Ukjent 

 

Har den domfelte brukt rusmidler i perioden siden rettskraftig dom? (Sett ring) 

1) Ja, legale rusmidler 2) Ja, illegale rusmidler 3) Ja, begge deler   4) Nei  

 

Sykdomsinnsikt 

Har den domfelte sykdomsinnsikt? (Sett ring) 

1) Ja  2) Delvis  3) Nei 

 

Voldsrisikovurdering 

Har det blitt gjennomført en HCR-20 vurdering av den domfelte i perioden siden rettskraftig dom? (Sett ring) 

1) Ja  2) Nei  3) Ja, det har blitt brukt et annet voldsrisikovurderingsverktøy 

 

Sammenheng rus/risiko 

Er det en sammenheng mellom pasientens rusmisbruk og risiko for gjentakelse av alvorlig kriminalitet? (Sett ring) 

1) Ja  2) Nei  3) Ukjent 
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Tiltak før aktuell dom, som har vist seg åpenbart uhensiktsmessige 
- jf. strl (2005) § 62 fjerde ledd. (Flere kryss er mulige) 

Psykisk helsehjelp: 

 

o Frivillig behandling i psykisk helsevern 

o Med døgnbehandling 

o Uten døgnbehandling 

o Ukjent 

o Behandling med hjemmel i tvang   

o Med døgnbehandling 

o Uten døgnbehandling 

o Ukjent 

o Medisinering gjennom fastlege 

Rus og avhengighet: 

 

o Frivillig Rusbehandling 

o Med døgnbehandling 

o Uten døgnbehandling 

o Ukjent 

o Rusbehandling med hjemmel i tvang   

o Med døgnbehandling 

o Uten døgnbehandling 

o Ukjent 

o LAR-behandling 

Sosial bistand: 

 

o Kommunal bolig 

o Med bemanning 

o Uten bemanning 

o Ukjent 

o Verge 

o Støttekontakt 

o Barnevern/foreldreveiledning 

o Fosterhjem/avlastningshjem 

o Arbeidstrening/Sysselsetting/Aktivitet 

o Hjemmetjenester 

o Annet, kommentar:          

             

 

o Besøksforbud 


