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Invitasjon til å gi innspill - utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern 
 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide et rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk 
helsevern slik foreslått i Prop. 147 L (2015-16). Rundskrivet skal utarbeides i samarbeid med relevante 
fagmiljøer (dere). 
 
Rundskrivet har som formål å sikre enhetlig og god vurdering av samtykkekompetanse i psykisk 
helsevern ved overgang til kompetansebasert modell. Rundskrivet vil også kunne være relevant for 
psykisk helsehjelp/ ved rusbehandling generelt, herunder i kommunehelsetjenesten. 
 
Prop. 147 L foreslår endringer i lov om psykisk helsevern. For å styrke pasientens rett til å ta beslutninger 
som får konsekvenser for egen helse, er det foreslått at pasienter som har samtykkekompetanse får rett 
til å nekte behandling i det psykiske helsevernet. Dette forslaget ligger til grunn for rundskrivet.  
 
Rundskrivets målgruppe er for det første de som skal initiere eller gjennomføre (tvungen) behandling av 
pasienter i det psykiske helsevernet som fastleger, legevaktsleger, faglig ansvarlig -og annet 
helsepersonell i psykisk helsevern. Rundskrivet vil også være relevant for helsepersonell som jobber med 
psykisk helsearbeid og rus i kommunen og for pasienter og deres pårørende.  
 
Kort oppsummert inneholder rundskrivet, i tillegg til den veiledende delen om vurdering av 
samtykkekompetanse ved alvorlig psykisk lidelse og foreslåtte behandlingstiltak, generell informasjon 
om bakgrunn og formål med lovendringene og en beskrivelse av de nye bestemmelsene, samt mulighet 
for overprøving og klage. 
 
Vedlagt følger utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern for innspill.  
 
Fra RHF og fagorganisasjoner bes om at 1-2 personer utpekes som har bred klinisk erfaring på 
området. 
 
Frist for å gi innspill er 15. januar 2017. Innspill gis pr epost til denne adressen: 
varin.hellevik@helsedir.no <mailto:varin.hellevik@helsedir.no>, enten som SporEndringer i vedlagte 



dokument, eller som innspill i eget dokument. 
 
Det bes om at navn og kontaktinformasjon til personene som utpekes til å gi innspill, sendes til samme 
epostadresse.  
Det kan nemlig være aktuelt å invitere denne «referansegruppen» til et møte i Helsedirektoratet i 
februar 2017, for diskusjon og gjennomgang av rundskrivet. 
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