
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø kommunes rutiner for 

Tjenestetilbud til personer med antatt eller 

påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor 

institusjon og som selv ikke kontakter 

helsetjenesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tromsø kommune nov. 2012, revidert april 2017 



Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist 

alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og 

som selv ikke kontakter helsetjenesten. 

2  

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 
 
 

Innhold 

INNHOLDSFORTEGNELSE ..................................................................................................... 2 

INNLEDNING ............................................................................................................................. 4 

MÅLSETNING ............................................................................................................................ 4 
Aktuelt lovverk ......................................................................................................................... 4 

Andre sentrale dokumenter ...................................................................................................... 4 

AKTØRER ................................................................................................................................... 5 
Kommuneoverlegen ............................................................................................................................ 5 

Fastlegen ............................................................................................................................................. 5 

Psykiske helsetjenester ........................................................................................................................ 5 

Politiet ................................................................................................................................................. 5 

AMK/Ambulansetjenesten .................................................................................................................. 5 

Legevakta ............................................................................................................................................ 5 

Akutt-teamet UNN .............................................................................................................................. 5 

Senter for psykisk helse og rusbehandling – døgn .............................................................................. 6 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Tromsø ............................................................... 6 

ACT-teamet (Assertive Community Treatment - Aktivt oppsøkende behandlingsteam) ................... 6 

Barnevernvakta ................................................................................................................................... 6 

Boligkontoret....................................................................................................................................... 6 

SAKSGANG ................................................................................................................................ 6 

KOMMUNEOVERLEGENS HÅNDTERING AV BEKYMRINGSMELDINGER ................. 8 

FASTLEGENS HÅNDTERING AV BEKYMRINGSMELDINGER ...................................... 10 

LEGEVAKTAS HÅNDTERING AV BEKYMRINGSMELDINGER .................................... 11 

VEDTAK OM OG GJENNOMFØRING AV TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE ............ 12 

TVUNGEN OBSERVASJON OG TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN ............................ 14 

 



Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist 

alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og 

som selv ikke kontakter helsetjenesten. 

3  

VEDLEGG 1 BREV TIL FASTLEGE ...................................................................................... 15 

VEDLEGG 2 BREV TIL LEGEVAKTA .................................................................................. 16 

VEDLEGG 3 BREV TIL AVSENDER AV BEKYMRINGSMELDING ................................ 17 

VEDLEGG 4A VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE ................................... 18 

VEDLEGG 4B VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE (LEGEVAKTA) ........ 21 

VEDLEGG 5 BREV TIL POLITIET SOM FØLGEBREV TIL VEDTAK OM TVUNGEN 

LEGEUNDERSØKELSE NÅR PASIENTENS OPPHOLDSSTED ER UKJENT .................. 23 
 



Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist 

alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og 

som selv ikke kontakter helsetjenesten. 

4  

 
INNLEDNING 

 
Denne rutinen utgjør en del av kommunens kvalitetssystem og internkontroll innenfor 

samfunnsmedisin. I tillegg er den tenkt som informasjon til fastleger og andre 

samarbeidsparter som deltar i arbeidet med å gi tjenester til personer med psykisk sykdom i 

primærhelsetjenesten i Tromsø kommune. 

 

Rutinen omhandler det samarbeidet som må gjennomføres mellom flere forskjellige 

offentlige instanser for at personer med mistenkt eller konstatert alvorlig psykisk lidelse skal 

få nødvendig helsehjelp på en forsvarlig måte selv om disse motsetter seg denne hjelpen. 

 

Dokumentet er lagd slik at det både kan leses i sin helhet, men også slik at det kan brukes som 

oppslagsverk i aktuelle situasjoner. Det er laget egne vedlegg for vedtak og brev. Disse kan 

ved ”klipp og lim” brukes i det aktuelle journalsystem/dokumentsystem. 

 

 

MÅLSETNING 
 
Målsetningen med denne rutinen er å sikre gode og samordnete tjenester for personer med 

alvorlig psykisk sykdom, også når personen mangler sykdomsinnsikt. Det er også et mål å 

styrke rettsikkerheten til de det gjelder ved å sikre god saksbehandling i alle ledd. Gode 

rutiner på dette området vil også kunne bidra til å minske risiko for skade på publikum 

forårsaket av personer med psykisk sykdom. 

 

Aktuelt lovverk: 

• Helsepersonelloven 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

• Lov om psykisk helsevern 

• Pasientrettighetsloven 

• Personopplysningsloven 

• Psykisk helsevernforskriften  

 

Andre sentrale dokumenter 

• Retningslinjer for organisering av transport og ledsaging av pasienter som skal til 

øyeblikkelig hjelp innleggelse i psykiatrisk avdeling (Vedtatt på møte i OSO 

21.4.2010) 

• Helsetjenesten og Politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og samarbeid 

(Rundskriv IS-5/2012 Helsedirektoratet) 

• Psykisk helsevernlov og psykisk helsevernforskriften med kommentarer (Rundskriv    

IS 09/12 Helsedirektoratet).  
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AKTØRER  

 

Kommuneoverlegen 

Kommuneoverlegen er ansvarlig for å videreformidle bekymring om alvorlig sykdom til 

relevant behandlende instans, som regel fastlegen. I tillegg er det kommuneoverlegens ansvar å 

om nødvendig fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse. 

 

Fastlegen 

Fastlegen skal gi pasienter på sin liste nødvendig fastlegehjelp. Dette innebærer også ansvar for 

øyeblikkelig hjelp. I de situasjonene denne rutinen omhandler er det fastlegens ansvar å gjøre 

en medisinsk vurdering av pasienten innenfor rammene av hva som er praktisk gjennomførbart. 

 

Psykiske helsetjenester 

Dersom fastlegen eller legevaktslegen ønsker det, skal en av de ansatte sykepleierne ved 

psykiske helsetjenester være med legen på besøk til pasienten. Ellers kan Lanterna 

Oppfølgingstjeneste gi oppsøkende helsehjelp i form av psykiatrisk sykepleier eller lignende. 

Om lege blir kontaktet for å undersøke en pasient som oppfattes å være alvorlig psykisk syk, 

kan legen om ønskelig kontakte Lanterna Oppfølgingstjeneste (Rus- og psykiatritjenesten). 

Vakttelefon 48034560 (08:00-15:30 hverdager). 

 

Politiet 

Dersom det anses å være fare for helsepersonellets helse, skal politiet være med å sikre 

helsepersonellets sikkerhet. I tillegg kan politiet når det er fattet vedtak om tvungen 

legeundersøkelse, bistå helsepersonellet med å få mulighet til å undersøke pasienten. 

 

Det er et krav at bistand fra politiet vurderes som nødvendig, jf. Rundskriv IS-5/2012. 

Helsetjenesten må i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret vurdering av behovet for bistand. 

 

Politiets bistand er først og fremst nødvendig ved behov for fysisk maktutøvelse utenfor 

institusjon. Bistand fra politiet vil også være aktuelt hvor personen antas å ville påføre 

seg selv eller andre skade, og helsepersonell ikke er i stand til å avverge dette. Bistand 

kan videre være aktuelt hvor det er nødvendig å bane seg adgang til hus, rom eller 

annet lokale, jf. politil. § 12 tredje ledd. 
 

AMK/Ambulansetjenesten 

Dersom pasienten skal innlegges som øyeblikkelig hjelp på psykiatrisk avdeling, skal 

AMK/Ambulansetjenesten bidra med pasienttransport. 
 

Legevakta 

Når pasienten ikke har fastlege i Tromsø eller er meldt ut av fastlegeordningen, skal Legevakta 

ved legevaktslege bidra til å gi pasienten allmennmedisinsk helsehjelp. 
 

Akutt-teamet UNN 

Akutt-teamet har som oppgave å gi rask bistand, fortrinnsvis innen 24 timer, ved alle 

henvendelser om akutt psykiatrisk hjelp hvor det vurderes å være behov for samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er personer over 18 år fra kommunene i opptaksområdet 

som er i akutt- og/eller krisesituasjoner.  

 

Akutt-teamet har åpent hverdager mellom 08:00 og 21:15, og lørdag 14:00 – 21:15. 
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Senter for psykisk helse og rusbehandling – døgn  

Pasienter over 18 år som skal innlegges øyeblikkelig hjelp i psykiatrisk institusjon.  

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Tromsø  

BUPA tar imot innleggelser av alvorlig psykisk syke under 18 år. Vakttelefon 77 75 57 01.  

 

ACT-teamet (Assertive Community Treatment - Aktivt oppsøkende behandlingsteam) 

Samarbeidsprosjekt mellom UNN og Tromsø kommune. Består av representanter for begge 

tjenester. Skal gi helhetlige tjenester til personer med alvorlig psykose og/eller bipolare 

lidelser med omfattende funksjonsnedsettelser og behandlingsbehov. De kan ha 

tilleggsproblem med rus eller lett psykisk utviklingshemming.  

 

Barnevernvakta  

Barnevernvakta er en del av barneverntjenesten. Arbeidsoppgavene til Barnevernvakta er å 

hjelpe familier med barn og ungdom i krise. Barnevernvakta er hovedansvarlig for 

barneverntjenestens akuttberedskap. Saker kan drøftes anonymt. Vakta er tilgjengelig dag, 

ettermiddag, kvelder og helger når øvrig barneverntjeneste er stengt. Tlf: 77 79 76 98/  

95 19 52 40. 

 

Boligkontoret 

Boligkontoret tildeler kommunal bolig til de som trenger dette etter gitte kriterier.  

Tlf: 77 79 04 64/ 48 86 67 92.  

 

SAKSGANG  
Kommuneoverlegen får tidvis tilsendt bekymringsmeldinger fra politi, naboer eller andre om 

personer som virker å være alvorlig psykisk syk. Bekymringsmeldingene kan gå på at det 

lages mye uforståelig støy fra en persons leilighet, at personen ikke virker å være i stand til å 

ta vare på seg selv, eller at vedkommende har en atferd som virker truende. 

 

Slike bekymringsmeldinger kan tidvis egentlig være en klage på de tjenestene pasienten får fra 

kommunen. I slike tilfeller sendes den over til rett instans internt for oppfølging, og da trer 

denne rutinen ikke ikraft. 

 

I øvrige saker skal kommuneoverlegen videreformidle bekymringsmeldingen til rett instans i 

helsetjenesten. I de fleste tilfeller vil dette være fastlegen. Dersom pasienten ikke har fastlege 

i Tromsø eller at pasienten har meldt seg ut av fastlegeordningen, vil legevakta måtte ivareta 

dette ansvaret. 

 

Fastlegen/Legevaktas ansvar er å gjøre det som er nødvendig og mulig for å sikre en 

medisinsk vurdering av vedkommende. 

 

Dersom vedkommende motsetter seg å bli vurdert av lege, eller det ikke er mulig med rimelig 

bruk av ressurser å oppnå kontakt/oppspore vedkommende, kan det være aktuelt at 

kommuneoverlegen fatter vedtak om tvungen legeundersøkelse. 

 

Dersom det er nødvendig, skal politiet i disse situasjonene hjelpe helsepersonellet med å få 

vurdert pasienten, jf. punktet om «Politiet ovenfor». 
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Dersom legen, etter å ha undersøkt vedkommende, skulle komme til at kriteriene for tvungen 

psykisk helsevern er oppfylt, vil pasienten kunne bli innlagt på psykiatrisk avdeling ved 

Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vedtak om tvungent psykisk helsevern treffes av den 

faglige ansvarlige ved institusjonen. Som utgangspunkt har pasienten rett til fritt å velge 

sykehus (pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 første ledd, jf. psykisk helsevernloven § 1-5). 

Dette gjelder ikke i tilfeller der valget vurderes å være uforsvarlig eller i betydelig grad egnet 

til å svekke formålet med det tvungne vernet (pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 tredje 

ledd). 

 

Pasienten fraktes til sykehuset i ambulanse. Dersom det er behov for politi for å få gjennomført 

transporten skal det som hovedregel være med helsepersonell under transporten. 

 

Det er en forutsetning for tvangsinnleggelse at frivillige tiltak er forsøkt først, dersom dette 

ikke fremstår som åpenbart formålsløst. Akutt-teamet og/eller ACT teamet ved 

Universitetssykehuset i Nord-Norge kan bistå med hjelp i denne typen saker. 

 

Dersom den psykisk syke har omsorg for barn, er det helsepersonellets ansvar å sikre at barna 

blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. I akutte situasjoner kan barnevernsvakta kontaktes for 

å ta seg av barna. 

 

Det finnes personer som har en klart manglende bo-evne, men som samtidig ikke har en 

sykdom som gjør at tvangstiltak kan benyttes. I slike tilfeller må man forsøke å få til frivillig 

ordning. Psykiske helsetjenester kan da bidra med oppsøkende tjenester i form av psykiatrisk 

sykepleie eller lignende. Dersom dette ikke nytter, vil det være aktuelt å få den syke over i en 

tilrettelagt kommunal bolig. Dette må tidvis skje gjennom ordinær utkastelse. Det vil da være 

ønskelig om fastlegen sender en bekymringsmelding til Boligkontoret slik at disse kan 

vurdere situasjonen og eventuelt starte arbeidet med å finne en tilrettelagt bolig. 

 

For pasienter som ikke er i stand til å nyttegjøre seg det ordinære tilbudet og som har alvorlig 

psykisk sykdom i kombinasjon med andre problemer, for eksempel rus, kan ACT-teamet bidra 

med oppsøkende helsehjelp. 

 

Dersom problemstillingen framstår som i hovedsak dreie seg om praktiske problemer knyttet 

til somatisk sykdom, kan hjemmetjenesten gjøre et hjemmebesøk for å se hva som kan gjøres. 

 

Den som treffer vedtak etter psykisk helsevernloven plikter å sørge for at pasienten og hans 

eller hennes nærmeste pårørende får nødvendig informasjon om sine rettigheter, herunder 

rettigheter etter psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven, forvaltningsloven og psykisk  

helsevernforskriften. Veiledningsplikten gjelder tilsvarende overfor offentlige myndigheter der 

disse har rettigheter etter psykisk helsevernloven, jf. psykisk helsevernforskriften § 6. 

Veiledningsplikten vil særlig være aktuell i forbindelse med vedtak etter lov om psykisk 

helsevern, og omfatte forhåndsvarsling, informasjon om vedtak, opplysninger om klagerett, 

frister osv. Med hensyn til vedtak om tvungen legeundersøkelse er forhåndsvarsling, 

underretning om vedtak, og informasjon om klageadgang og klagefrist nærmere omtalt under 

punktet «vedtak om og gjennomføring av tvungen legeundersøkelse» samt i vedlegg 4A og 4B. 
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KOMMUNEOVERLEGENS HÅNDTERING AV 
BEKYMRINGSMELDINGER 

 
Når kommuneoverlegen mottar en bekymringsmelding med mistanke om alvorlig psykisk 

lidelse, er kommuneoverlegens ansvar å sikre at den blir videresendt til riktig instans i 

helsetjenesten i løpet av den tid det anses forsvarlig å bruke på dette. 

 

Aktuell instans vil være fastlege eller legevakt. 

 

1. Navn og fødselsdato, eventuelt adresse. 

 

For å avklare hvem som skal ha meldingen er det viktig at man vet navn og helst fødselsdato 

på pasienten. Dersom man ikke kjenner fødselsdato kan man ringe legevakta (tlf. 77628007) 

for å få oppgitt dette. Eventuelt kan man forsøke å bruke folkeregistrert adresse. 

 

2. Finne hvem som er fastlege til vedkommende 

 

For å finne ut hvem som er fastlege til vedkommende kan man kontakte fastlegetelefonen på 

tlf 800 43 573 (åpningstid mandag til fredag 0800 – 1500). 

 

For å få oppgitt fastlegen til den aktuelle personen må man henvise til 

personopplysningslovens § 8, bokstav c. 

 

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger 

 

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har 

samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller 

behandlingen er nødvendig for 

a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den      

            registrertes ønske før en slik avtale inngås, 

b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, 

c) å vareta den registrertes vitale interesser, 

d) å utføre en oppgave av allmenn interesse, 

e) å utøve offentlig myndighet, eller 

f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene  utleveres 

til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke 

overstiger denne interessen. 

 

Det er viktig å ringe fra en telefon som er registrert på Tromsø kommune siden de som mottar 

henvendelsen på fastlegetelefonen vil sjekke opp at man ringer fra en offentlig instans. 

 

Alternativt kan man ringe Legevakta på tlf 77628007. Legevakta kan se hvem som er fastlege, 

og ved mangelfulle opplysninger kan Legevakta hjelpe til med å finne f.eks. personnummer 

eller lignende. 
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3. Videreformidle henvendelsen til rette vedkommende 

 

Dersom situasjonen tilsier hastverk, må man ringe opp fastlegen eller legevakta. Ellers sendes 

det brev der opplysningene man har mottatt skrives inn i brevet eller vedlegges. 

 

Mal for brev til fastlege/legevakt finnes som vedlegg 1 og 2. 
 

4. Sende svar til avsender av bekymringsmeldingen. 

 

Det er viktig at folk sender bekymringsmelding. Men pga taushetsplikt vil disse ikke kunne 

vite om meldingen følges opp. Derfor er det ønskelig at det sendes et svarbrev der dette 

forklares. Mal for et slikt brev finnes i vedlegg 3. 
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FASTLEGENS HÅNDTERING AV BEKYMRINGSMELDINGER 

Bekymringsmeldinger som kommer til kommuneoverlegen om pasienter med mistenkt 

psykisk sykdom, vil vanligvis bli videreformidlet til fastlegen enten pr telefon eller pr 

brev. 

 

Fastlegens ansvar er å sikre at vedkommende blir vurdert. 

 

Dersom fastlegen har kontakt med pasienten og kjenner til situasjonen, er det ikke nødvendig 

med ekstra tiltak. 

 

Om dette ikke er tilfellet, bør fastlegen gjøre seg kjent med pasientens situasjon gjennom å 

kontakte pasienten. Hvilken måte denne kontakten skal oppnås på er avhengig av hvor raskt 

det vurderes å være nødvendig å komme i kontakt med pasienten. Dersom det ikke anses å 

være akutt, anbefales det at fastlegen sender et brev til pasienten der det informeres om at en 

bekymringsmelding er mottatt, og fastlegen ber pasienten bestille time for oppfølging, eller gir 

pasienten en time. En oppfordrer samtidig pasienten til å ta kontakt med fastlegen for 

avklaring dersom det foreligger misforståelser. 

 

Dersom pasienten ikke responderer, bør fastlegen oppsøke pasienten dersom pasientens 

tilholdssted er kjent. 

 

Dersom det ikke anses forsvarlig å reise ut til pasienten alene, kan fastlegen kontakte Psykiske 

helsetjenester (tlf. 77 60 46 20 åpningstid 0800 – 1530) for å få bistand. Ved bekymring for 

egen sikkerhet kan politiet eventuelt bistå (tlf. 02800). 

 

Dersom pasienten motsetter seg undersøkelse og fastlegen anser at pasienten har behov for å 

bli undersøkt med henblikk på å få fastslått om det er grunnlag for tvungent psykisk 

helsevern, må fastlegen kontakte kommuneoverlegen og anmode om/begjære at 

kommuneoverlegen fatter vedtak om tvungen legeundersøkelse (se vedlegg 4 Vedtak om 

tvungen legeundersøkelse).  For de tilfeller der kommuneoverlegen i Tromsø har fravær, har 

kommuneoverlegen delegert myndighet til i sitt fravær å treffe vedtak om tvungen 

legeundersøkelse etter psykisk helsevernlov § 3-1 til vakthavende lege ved legevakten i 

Tromsø.  

 

Om fastlegen ved undersøkelse av pasienten finner at lovens vilkår for å anvende tvungent 

psykisk helsevern er til stede, skal legen avgi en uttalelse om dette.  
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LEGEVAKTAS HÅNDTERING AV BEKYMRINGSMELDINGER 
 
Bekymringsmeldinger som kommer til kommuneoverlegen om pasienter med mistenkt 

psykisk sykdom, vil vanligvis bli videreformidlet til fastlegen enten pr telefon eller pr brev. 

Dersom vedkommende ikke har fastlege i Tromsø, er meldt ut av fastlegeordningen, eller ved 

akutt behov utenfor fastlegens arbeidstid, vil bekymringsmeldingen bli formidlet til 

Legevakta. 

 

Det blir da legevaktlegens ansvar er å sikre at vedkommende blir vurdert. 

 

Hvilken måte denne kontakten med pasienten skal oppnås på er avhengig av hvor raskt det 

vurderes å være nødvendig å komme i kontakt med pasienten. Dersom det ikke anses å være 

akutt, bør det sendes et brev fra Legevakta der det informeres om at en bekymringsmelding er 

mottatt, og pasienten bes møte opp på Legevakta på dagtid for samtale med lege, eventuelt ta 

kontakt med Legevakta dersom det foreligger misforståelser. 

 

Dersom pasienten ikke responderer, vil det kunne være aktuelt å oppsøke pasienten. 

 

Dersom det ikke anses forsvarlig å reise ut til pasienten alene, kan fastlegen kontakte Psykiske 

helsetjenester (tlf 77604620) for å få bistand. Ved bekymring for egen sikkerhet kan politiet 

eventuelt bistå (tlf. 02800). 

 

Dersom pasienten motsetter seg undersøkelse og legevaktslegen anser at pasienten har behov 

for å bli undersøkt med henblikk på å få fastslått om det er grunnlag for tvungent psykisk 

helsevern, må legevaktslegen kontakte kommuneoverlegen og anmode om/begjære at 

kommuneoverlegen fatter vedtak om tvungen legeundersøkelse (se vedlegg 4 Vedtak om 

tvungen legeundersøkelse).  For de tilfeller der kommuneoverlegen i Tromsø har fravær, har 

kommuneoverlegen delegert myndighet til i sitt fravær å treffe vedtak om tvungen 

legeundersøkelse etter psykisk helsevernlov § 3-1 til vakthavende lege ved legevakten i 

Tromsø.  

 

Om legevaktslegen ved undersøkelse av pasienten finner at lovens vilkår for å anvende 

tvungent psykisk helsevern er til stede, skal legen avgi en uttalelse om dette.  
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VEDTAK OM OG GJENNOMFØRING AV TVUNGEN 
LEGEUNDERSØKELSE 

 
Vedtaket fattes 
Dersom det er mistanke om alvorlig psykisk lidelse og vedkommende unndrar seg 

legeundersøkelse, kan det være aktuelt å gjennomføre legeundersøkelse under tvang. 

 

Dersom pasienten motsetter seg undersøkelse, og fastlege eller legevaktslege som har ansvar 

for å få undersøkt vedkommende anser at pasienten har behov for å bli undersøkt med henblikk 

på å få fastslått om det er grunnlag for tvungent psykisk helsevern, må vedkommende lege 

kontakte kommuneoverlegen med anmodning/begjæring om at det fattes et vedtak om tvungen 

legeundersøkelse. Legen må gi en kort begrunnelse om hvorfor vedtak om tvungen 

legeundersøkelse er nødvendig. 

 

Kommuneoverlegen fatter vedtak om tvungen legeundersøkelse ved behov, det vil si når 

kommuneoverlegen ut fra foreliggende opplysninger har grunn til å tro at vilkårene for tvungen 

observasjon/tvungent psykisk helsevern er oppfylt, og pasienten unndrar seg slik undersøkelse. 

  Vedtaket nedtegnes skriftlig. (Mal for vedtak om tvungen legeundersøkelse er inntatt som    

  vedlegg 4). 

 

For de tilfeller der kommuneoverlegen i Tromsø har fravær, har kommuneoverlegen delegert 

myndighet til i sitt fravær å treffe vedtak om tvungen legeundersøkelse etter psykisk 

helsevernlov § 3-1 til vakthavende lege ved legevakten i Tromsø.  

 

Psykisk helsevernloven angir: 

 

§ 3-1. Legeundersøkelse 

 

Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har 

undersøkt vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er 

oppfylt. Legen som foretar undersøkelsen, skal gi skriftlig uttalelse. 

 

Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første ledd, men vedkommende 

unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter 

begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, 

vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende 

avhentes og undersøkes med tvang. 

 

Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig. 

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen uten oppsettende virkning. 

 

Personen saken gjelder, skal som hovedregel gis anledning til å uttale seg før vedtak treffes, jf. 

psykisk helsevernlov 3-9 og forvaltningsloven § 16. Dersom vedkommende har nærmeste 

pårørende og/eller offentlig myndighet, som er direkte engasjert i saken, har disse også rett til å 

uttale seg. Dersom varsling kan medføre at undersøkelsen ikke kan gjennomføres, eller 

innhenting av uttalelse av andre grunner ikke er mulig, kan dette være omstendigheter som gjør 

at forhåndsvarsling kan unnlates, jf. forvaltningsloven § 16 siste ledd. 
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Vedtak om tvungen legeundersøkelse kan påklages av den det gjelder.  

 Overlevering av kommuneoverlegens vedtak 
Kommuneoverlegen sender om mulig vedtaket til den det gjelder med kopi til 

fastlege/legevaktslege.  

 

Dersom saken haster, må fastlege/legevaktslege og kommuneoverlege bli enig om hvordan 

vedtaket kan overleveres til legen. Når saken haster, kan underretning til pasienten om vedtaket 

gis muntlig eller på annen måte. 

  

Legens undersøkelse  
Formålet med undersøkelsen er å avklare om vilkårene for etablering av tvungen observasjon 

(psykisk helsevernloven § 3-2) eller tvungen psykisk helsevern (psykisk helsevernloven § 3-3) 

er til stede.   

 

Dersom legen finner at lovens vilkår for tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern 

er oppfylt, må legen skrive en uttalelse om dette. Uttalelsen må oppfylle vilkårene i psykisk 

helsevernforskriften § 8, og skal sendes/følge med til institusjonen hvor vernet søkes etablert.  

 

Psykisk helsevernloven §§ 3-2 og 3-3 og psykisk helsevernforskriften § 8 er gjengitt nedenfor 

under punket «Vedlegg 4A Vedtak om tvungen legeundersøkelse».  

 

Samarbeid med politi 
Dersom den som skal undersøkes motsetter seg undersøkelsen, til tross for at det er truffet 

vedtak om tvungen legeundersøkelse, kan vedkommende avhentes og undersøkes ved bruk av 

tvang. Politiet skal gi den bistand som er nødvendig for å gå gjennomført undersøkelsen (tlf 

02800).  

 

Det er viktig å merke seg at politiet ikke vil reise ut og hente vedkommende til legen på 

legekontoret, men bistår helsepersonellet ved behov. Politiet kan ikke benyttes som en ren 

transporttjeneste og anmodning om bistand kan ikke være begrunnet i ressursmangel i 

helsetjenesten. Det er et krav at bistand fra politiet vurderes som nødvendig. Helsetjenesten 

må i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret vurdering av behovet for bistand, se punktet om 

«Politiet» på side 5.  

 

Politiet trenger kopi av vedtaket for å bistå i slike saker. Bistandsanmodningen til politiet skal 

så langt forholdene tillater det angi hvorfor bistand fra politiet er nødvendig. Det skal i tillegg 

normalt gis følgende informasjon iht. Rundskriv IS-5/2012: pasientens navn og fødselsdato, 

tilstand, relevant informasjon om tidligere atferd og andre aktuelle risikofaktorer, hente- og 

avleveringssted, planlagt transportmåte og følgepersonell fra helsetjenesten, samt opplysninger 

om eventuelle barn og unge i familien som berøres av hentingen.  

 

Dersom pasientens oppholdssted er ukjent 
Av og til kommer det bekymringsmeldinger på personer man ikke vet hvor oppholder seg. Det 

er da vanskelig for fastlege eller legevaktslege å sikre pasienten nødvendig legeundersøkelse. 

 

I disse tilfellene vil vedtak om tvungen legeundersøkelse bli sendt direkte til politiet med et 

følgebrev som beskriver situasjonen (se vedlegg 5). Dette vil kunne føre til at politiet vil kjøre 

vedkommende til fastlege eller legevakta dersom de skulle komme i kontakte med 

vedkommende. 
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TVUNGEN OBSERVASJON OG TVUNGENT PSYKISK 
HELSEVERN  

Dersom legen, ut fra en legeundersøkelse etter psykisk helsevernloven § 3-1, finner at lovens 

vilkår for tvungen observasjon (psykisk helsevernloven §3-2) eller tvungent psykisk helsevern 

(psykisk helsevernloven § 3-3) er oppfylt, må legen skrive en uttalelse om dette iht. psykisk 

helsevernforskriften § 8, som sendes/følger med til den institusjonen der vernet/observasjonen 

søkes etablert, jf. punktet «Vedtak om og gjennomføring av tvungen legeundersøkelse» ovenfor.   

Begjæring fra offentlig myndighet er ikke et vilkår for tvungen observasjon eller tvungent 

psykisk helsevern. Men dersom det anses nødvendig, skal det fremsettes begjæring om 

etablering av tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern til den institusjon der dette 

ønskes gjennomført (se psykisk helsevernlov § 3-6, jf. psykisk helsevernforskriften § 7).   

Det er den faglig ansvarlige ved institusjonen som treffer vedtak om det er grunnlag for 

tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern.  
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VEDLEGG 1 BREV TIL FASTLEGE 
 
Bekymringsmelding på bakgrunn av mulig psykisk sykdom 

 
 

Vedrørende: Navn, fødselsnr 

Adresse: 

 
Undertegnede har blitt kontaktet og informert om at ovennevnte oppfattes å ha alvorlig 

psykisk sykdom og være i behov for hjelp fra helsevesenet. 

 

Informasjonen har kommet fra: --- 

 

Det har blitt informert om følgende: --- 

 
Som pasientens fastlege bes du om å følge opp denne saken. 

 

Dersom du har kontakt med pasienten og kjenner til situasjonen, fordrer dette brevet ingen 

ekstra tiltak. I motsatt fall bes du om å gjøre deg kjent med pasientens situasjon gjennom å 

kontakte pasienten. 

 

Med mindre det anses å være akutt, anbefales det at du sender et brev til pasienten der du 

informerer om at du har mottatt en bekymringsmelding og at du ber pasienten bestille time 

for oppfølging, eventuelt kontakte deg for avklaring dersom det foreligger misforståelser. 

 

Dersom pasienten ikke responderer, vil det kunne være aktuelt å oppsøke pasienten. Dersom 

det ikke anses forsvarlig å reise ut til pasienten alene, kan du kontakte Lanterna 

Oppfølgingstjeneste, tlf: 48 03 45 60. Ved bekymring om egen sikkerhet kan politiet eventuelt 

bistå (tlf 02800). 

 

Dersom pasienten motsetter seg undersøkelse og du anser at pasienten må antas å fylle 

vilkårene for tvungent psykisk helsevern og har behov for å bli undersøkt med henblikk på å få 

brakt på det rene om det er grunnlag for tvungent psykisk helsevern (psykisk helsevernlov       

§§ 3-1 – 3-3, jf. § 3-6), må du kontakte undertegnede og anmode om/begjære at vedtak om slik 

undersøkelse blir truffet. For de tilfeller der jeg har fravær, er myndigheten til å treffe vedtak 

om tvungen legeundersøkelse delegert til vakthavende lege ved legevakten i Tromsø. Politiet 

skal gi den bistand som eventuelt er nødvendig for å få gjennomført slik undersøkelse.  

 

Jeg viser for øvrig til Tromsø kommunes rutiner for tjenestetilbud til personer med antatt eller 

påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. 

 

Jeg ønsker deg lykke til i arbeidet. 

Med vennlig hilsen   

Kathrine Kristoffersen  

Kommuneoverlege i Tromsø 
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VEDLEGG 2 BREV TIL LEGEVAKTA 
 
Bekymringsmelding på bakgrunn av mulig psykisk sykdom 

 
Vedrørende: (Navn, fødselsnr) 

Adresse: 

 
Undertegnede har blitt kontaktet og informert om at ovennevnte oppfattes å ha alvorlig 

psykisk sykdom og være i behov for hjelp fra helsevesenet. 

 

Informasjonen har kommet fra: --- 

 

Det har blitt informert om følgende: --- 

 
Siden pasienten ikke har fastlege i Tromsø må Legevakta ved legevaktslege bidra til å følge 

opp saken. 

 

Som legevaktslege bes du om å gjøre deg kjent med pasientens situasjon gjennom å kontakte 

pasienten. 

 

Med mindre det anses å være akutt, anbefales det at du sender et brev til pasienten der du 

informerer om at du har mottatt en bekymringsmelding og at du ber pasienten kontakte 

Legevakta for oppfølging, eventuelt kontakte deg for avklaring dersom det foreligger 

misforståelser. 

 

Dersom pasienten ikke responderer, vil det kunne være aktuelt å oppsøke pasienten. Dersom 

det ikke anses forsvarlig å reise ut til pasienten alene, kan du kontakte Lanterna 

Oppfølgingstjeneste, tlf: 48 03 45 60. Ved bekymring om egen sikkerhet kan politiet eventuelt 

bistå (tlf 02800). 

 

Dersom pasienten motsetter seg undersøkelse og du anser at pasienten må antas å fylle 

vilkårene for tvungent psykisk helsevern og har behov for å bli undersøkt med henblikk på å få 

brakt på det rene om det er grunnlag for tvungent psykisk helsevern (psykisk helsevernlov       

§§ 3-1 – 3-3, jf. § 3-6), må du kontakte undertegnede og anmode om/begjære at vedtak om slik 

undersøkelse blir truffet. For de tilfeller der jeg har fravær, er myndigheten til å treffe vedtak 

om tvungen legeundersøkelse delegert til vakthavende lege ved legevakten i Tromsø. Politiet 

skal gi den bistand som eventuelt er nødvendig for å få gjennomført slik undersøkelse. 

 

Jeg viser for øvrig til Tromsø kommunes rutiner for tjenestetilbud til personer med antatt eller 

påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. 

 

Jeg ønsker deg lykke til i arbeidet.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Kathrine Kristoffersen 

Kommuneoverlege i Tromsø 
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VEDLEGG 3 BREV TIL AVSENDER AV 
BEKYMRINGSMELDING 

 

Jeg har mottatt en bekymringsmelding fra deg angående [pasientens navn]. 

 

Denne er nå videresendt til vedkommendes fastlege/legevaktslege som vil ha ansvaret for å 

følge opp. Dette i henhold til Tromsø kommunes rutiner for bekymringsmeldinger. Disse 

rutinene kan leses på våre hjemmesider www.tromso.kommune.no. Søk på 

«Bekymringsmelding». 

 

På grunn av taushetsplikt vil du dessverre ikke bli orientert om selve oppfølgingen. Takk for at 

du tok bryet med å sende bekymringsmeldingen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
 

 

Kathrine Kristoffersen 

Kommuneoverlege i Tromsø

http://www.tromso.kommune.no/
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VEDLEGG 4A VEDTAK OM TVUNGEN 
LEGEUNDERSØKELSE 

Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt 

vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt. Foreligger det 

behov for slik legeundersøkelse, men vedkommende unndrar seg undersøkelsen, kan 

kommunelegen av eget tiltak, etter begjæring fra annen offentlig myndighet, eller fra 

vedkommendes nærmeste pårørende, vedta med hjemmel i lov om tvungent psykisk helsevern   

§ 3-1 at det skal foretas slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og 

undersøkes med tvang. 

Det inntas videre i det enkelte vedtak:  

 

- Hvem som har fremsatt begjæringen om tvungen legeundersøkelse, og hvem som har gitt 

uttalelse i saken. Dette skal fremgå av vedtaket iht. psykisk helsevernforskriften § 9 (1).  

Dersom det er funnet grunnlag for å ikke innhente uttalelse fra pasienten eller andre,  

se punktet «vedtak om og gjennomføring av tvungen legeundersøkelse» ovenfor, bør 

grunnen til det angis.   

 

- Den nærmere begrunnelsen for vedtaket, der det angis hvorfor kommuneoverlegen finner 

at det er behov for legeundersøkelse etter § 3-1: dvs. hvorfor det er grunn til å tro at 

vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt og at frivillig undersøkelse har vært 

forsøkt uten å lyktes.  

 

På grunn av ovennevnte fatter jeg med hjemmel i psykisk helsevernloven § 3-1 følgende 

vedtak: 

 

Navn: Født: 

Adresse: 

 

skal undersøkes av lege for å bringe på det rene om psykisk helsevernlovens vilkår om 

tvunget psykisk helsevern er oppfylt, se § 3-2 og § 3-3. 

 

Undersøkende lege må gi en skriftlig uttalelse der det gis opplysninger som minst oppfyller 

kravene i psykisk helsevernforskriften § 8. 

 

 Den vedtaket gjelder har klagerett. Fylkesmannen i Troms er klageinstans.  Fristen for å klage   

 er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem. Klagen har ikke oppsettende   

 virkning, dvs. at undersøkelsen kan gjennomføres uten å vente på behandlingen av en klage. 

 

 

Kathrine Kristoffersen 

 

 

Kommuneoverlege i Tromsø 

 

 

Kopi:   
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Vedlegg: §§3-1 – 3-3 i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 

helsevernloven) og § 8 i forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. 

(psykisk helsevernforskriften).  

 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).  

 
§ 3-1. Legeundersøkelse 

Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende 

for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt. Legen som foretar undersøkelsen, skal gi 

skriftlig uttalelse. 

 

Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første ledd, men vedkommende unndrar seg slik 

undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller 

fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig 

kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang. 

 

Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig. 

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen uten oppsettende virkning. 

 

Kongen gir forskrifter om delegering av kommunelegens myndighet. 

 
§ 3-2. Vedtak om tvungen observasjon 

På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter § 3-1, foretar den faglig ansvarlige en vurdering av 

om de følgende vilkårene for tvungen observasjon er oppfylt: 

 

1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å 

forsøke dette.  

 

2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav én skal være uavhengig av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1.  

 

3. Det er overveiende sannsynlig at pasienten fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter § 3-3.  

 

4. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er 

godkjent i henhold til § 3-5.  

 

5. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.  

 

6. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungen observasjon bare finne sted hvor dette etter en 

helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en 

nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor 

stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende.  

 

Den faglig ansvarlige treffer vedtak på grunnlag av foreliggende opplysninger og egen personlig undersøkelse 

av pasienten. Den faglig ansvarliges vedtak og grunnlaget for det skal straks nedtegnes. 

 

Tvungen observasjon kan ikke vare ut over 10 dager fra undersøkelsens begynnelse uten pasientens samtykke. 

Dersom pasientens tilstand tilsier at det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges inntil 10 dager etter 

samtykke fra kontrollkommisjonens leder.1 Overføring til tvungent psykisk helsevern kan skje før eller ved 

utløpet av denne fristen, dersom vilkårene for slikt vern er til stede. 

 

Pasienten, samt hans eller hennes nærmeste pårørende og eventuelt den myndighet som har framsatt 
begjæring etter § 3-6, kan påklage vedtak etter annet ledd til kontrollkommisjonen. 

         

§ 3-3.Vedtak om tvungent psykisk helsevern 

På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter § 3-1 og eventuell tvungen observasjon etter § 3-2, 
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foretar den faglig ansvarlige en vurdering av om de følgende vilkårene for tvungent psykisk helsevern er 

oppfylt: 

 

1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å 

forsøke dette.  

 

2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav én skal være uavhengig av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1.  

 

3. Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre 

at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten  

 

a. får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet 

for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller  

 

b. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.  

 

4. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er 

godkjent i henhold til § 3-5.  

 

5. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.  

 

6. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungent psykisk helsevern bare finne sted hvor dette etter en 

helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en 

nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor 

stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende.  

 

Den faglig ansvarlige treffer vedtak på grunnlag av foreliggende opplysninger og egen personlig undersøkelse 

av pasienten. Den faglig ansvarliges vedtak og grunnlaget for det skal straks nedtegnes. 

 

Pasienten, samt hans eller hennes nærmeste pårørende1 og eventuelt den myndighet som har framsatt 

begjæring etter § 3-6, kan påklage vedtak etter denne bestemmelsen til kontrollkommisjonen. Pasienten kan 

påklage vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern i inntil 3 måneder etter at vernet er opphørt. 

 

 

Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk 

helsevernforskriften) 

 
§ 8.Uttalelse etter legeundersøkelse 

 

Legens skriftlige uttalelse etter psykisk helsevernloven § 3-1 skal gi opplysninger om 

 

a) hvem som har begjært legeundersøkelsen  

 

b) tidspunkt og sted for undersøkelsen  

 

c) pasientens syn på tilbud om psykisk helsevern  

 

d) relevante pasientopplysninger som legen har mottatt fra andre  

 

e) de observasjoner av medisinsk eller annen art som er gjort, herunder om det antas å foreligge en alvorlig 

sinnslidelse  

 

f) hvilket grunnlag som anses å være til stede for å etablere tvungen observasjon eller tvungent psykisk 

helsevern, jf. psykisk helsevernloven § 3-2 og § 3-3.  

 

Opplysninger fra legeundersøkelsen skal legges ved i lukket konvolutt, eller sendes direkte fra den lege som 

har foretatt undersøkelsen.
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VEDLEGG 4B VEDTAK OM TVUNGEN 
LEGEUNDERSØKELSE (LEGEVAKTA) 

Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt 

vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt. Foreligger det 

behov for slik legeundersøkelse, men vedkommende unndrar seg undersøkelsen, kan 

kommunelegen av eget tiltak, etter begjæring fra annen offentlig myndighet, eller fra 

vedkommendes nærmeste pårørende, vedta med hjemmel i lov om tvungent psykisk helsevern   

§ 3-1 at det skal foretas slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og 

undersøkes med tvang. 

For de tilfeller der kommuneoverlegen i Tromsø har fravær, har kommuneoverlegen delegert 

myndighet til i sitt fravær å treffe vedtak om tvungen legeundersøkelse etter psykisk 

helsevernlov § 3-1 til vakthavende lege ved legevakten i Tromsø. Kommuneoverlegen i 

Tromsø har fravær, og vedtak treffes derfor i henhold til delegert myndighet.  

 

Det inntas videre i det enkelte vedtak:  

 

- Hvem som har fremsatt begjæringen om tvungen legeundersøkelse, og hvem som har gitt 

uttalelse i saken. Dette skal fremgå av vedtaket iht. psykisk helsevernforskriften § 9 (1).  

Dersom det er funnet grunnlag for å ikke innhente uttalelse fra pasienten eller andre,  

se punktet «vedtak om tvungen legeundersøkelse» ovenfor, bør grunnen til det angis.   

 

- Den nærmere begrunnelsen for vedtaket, der det angis hvorfor kommuneoverlegen finner 

at det er behov for legeundersøkelse etter § 3-1: dvs. hvorfor det er grunn til å tro at 

vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt og at frivillig undersøkelse har vært 

forsøkt uten å lyktes.   

 

På grunn av ovennevnte fatter jeg med hjemmel i psykisk helsevernloven §3-1 følgende 

vedtak: 

 

Navn: Født: 

Adresse: 

 

skal undersøkes av lege for å bringe på det rene om psykisk helsevernlovens vilkår om 

tvunget psykisk helsevern er oppfylt, se § 3-2 og § 3-3. 

 

Undersøkende lege må gi en skriftlig uttalelse der det gis opplysninger som minst oppfyller 

kravene i psykisk helsevernforskriften § 8. 

 

 Den vedtaket gjelder har klagerett. Fylkesmannen i Troms er klageinstans.  Fristen for å klage   

 er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem. Klagen har ikke oppsettende  

 virkning, dvs. at undersøkelsen kan gjennomføres uten å vente på behandlingen av en klage.  

 

 

[Underskrift] 

Vakthavende lege v/ legevakten i Tromsø  

 

Kopi:   
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Vedlegg: §§3-1 – 3-3 i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 

helsevernloven) og § 8 i forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. 

(psykisk helsevernforskriften).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist 

alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og 

som selv ikke kontakter helsetjenesten. 

23  

VEDLEGG 5 BREV TIL POLITIET SOM FØLGEBREV TIL 
VEDTAK OM TVUNGEN LEGEUNDERSØKELSE NÅR 
PASIENTENS OPPHOLDSSTED ER UKJENT 

 
Kommuneoverlegen har fattet vedtak om tvungen legeundersøkelse etter Lov om etablering 

og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 3-1.  
 

Navn: 

 

Adresse:  

Vedkommendes oppholdssted er ikke kjent og helsevesenet har derfor ikke vært i stand til å få 

gjennomført en legevurdering. 

Gjennom oversendelse av kopi av vedtaket bes politiet, for det tilfelle politiet kommer i 

kontakt med vedkommende, å bringe vedkommende til fastlegen eller til legevakta. 

 

Pasientens fastlege er (navn, legesenter, telefon) 

 

 
 

Med vennlig hilsen  

 

Kathrine Kristoffersen 

  Kommuneoverlege i Tromsø 
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