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Høring i forbindelse med revidering av rundskriv - Helsetjenestens og politiets 
ansvar for psykisk syke - Oppgaver og samarbeid 

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har i samarbeid gjennomgått og revidert 
gjeldende fellesrundskriv 2006/011 (politiet) og IS-15/2006 (daværende sosial- og 
helsedirektoratet). 
 
Lov om psykisk helsevern er noe endret siden forrige rundskriv, ved at tutorordningen 
er falt bort. Dette har medført at politiets rolle fremstår som noe forandret. Rundskrivet 
er revidert i tråd med denne lovendringen.  
 
Revideringen for øvrig er ment å klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen og forbedre 
samarbeidet mellom helsetjenesten og politiet i forhold til psykisk syke. For 
direktoratene har det vært vesentlig å gi klarere retningslinjer for 
informasjonsoverføring mellom etatene, i forhold til hva gjeldende rundskriv gjør. Dette 
kommer særlig til uttrykk i kapittel 5 – Kommunikasjon mellom helsetjeneste og politiet. 
I dette kapittelet er det også tatt sikte på å klargjøre grensene for 
informasjonsoverføring ved konkrete eksempler som tjenesten ofte kan tenkes å stå 
ovenfor. Direktoratene ønsker gjerne innspill på andre eksempler som tjenesten selv 
anser som praktiske.   
 
Også det reviderte rundskrivet vil bli et fellesrundskriv fra Politidirektoratet og 
Helsedirektoratet og vil tre i kraft i stedet for gjeldende rundskriv. 
 
Utkastet til nytt rundskriv sendes ut på høring både til politi og helsevesen. Innspill til 
endringer bes sendt Helsedirektoratet innen 1. september 2011 på 
postmottak@helsedirektoratet.no med kopi til Vårin Hellevik vhe@helsedir.no. 
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Utkastet til rundskrivet sendes ut på høring til følgende adressater: 
 
Kommunesektorens interesse – og arbeidsgiverorganisasjon (KS) 
Landets regionale helseforetak 
Landets kommuner 
Folkehelseinstituttet 
Mental helse Norge 
We shall overcome 
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 
Statens Helsetilsyn 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
Den Norske Legeforening 
Norsk Sykepleierforbund 
Luftambulansetjenesten ANS, Bodø 


