Helseminister Bent Høie
Helsedirektoratet
Helse Vest RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Midt-Norge RHF

Oslo 16. desember 2020

Brudd på pårørendes rettigheter
Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse (LPP) er i artikkel fra Bergens Tidende
14. november blitt kjent med Helsetilsynets rapport hvor det kommer frem at pårørende
nektes rett til informasjon, og til å uttale seg før tvangsvedtak fattes. Dette bekreftes av en
rekke av våre medlemmer.
Dette er brudd på psykisk helsevernloven, §3.9. Vi viser i den sammenheng til
Helsedirektoratets kommentarer «(…) Det følger av første ledd tredje punktum at også
pasientens nærmeste pårørende og offentlig myndighet som er direkte engasjert i saken vil ha
rett til å uttale seg. Nærmeste pårørende kan ha viktig informasjon om pasientens tilstand og
fungering med og uten behandling som kan påvirke faglig ansvarliges vurderinger.»
LPP har i mange år kjempet for at pårørende skal bli hørt før, i og under behandling av den de
er pårørende til. Pårørende er en ressurs og det er vi som kjenner pasienten på godt og vondt.
Vi har mange år med erfaring som «helsearbeidere» for den vi er pårørende til. Vi har
kjennskap til både pasientforløp og medisinering, noe som kan være av stor betydning for
pasienten og hvilken behandling som blir gitt. Helsevesenet synes ofte å glemme at vi også
kjente pasienten før vedkommende ble pasient og at det er vi som skal hjelpe vedkommende
etter endt behandling.
Pårørende vil at pasienten skal ha den beste og den riktigste behandlingen. Det er vi som ser
langtidseffekt av behandlingen og vi ønsker å være medspillere for at denne er så korrekt som
mulig. Ofte er vi tungen på vektskålen for å slippe bruk av tvang, og i stedet få overtalt den
syke til å ta imot behandling.
LPP ber dere om
- å minne helseforetak i det ganske land om at brudd på psykisk helsevernloven §3.9 er
like ulovlig som andre lovbrudd.
- å se på pårørende som medspillere som ønsker det beste for sine.
- å anerkjenne at pårørende har god kunnskap om den de er pårørende til.
- at det skal bli en form for straffereaksjon når loven brytes.
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