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Side 113.05.2022



Politiets samfunnsoppdrag - kort oppsummert 

Side 213.05.2022

Politiloven § 1

(...) Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets 
samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

Eksempler på politiets oppgaver, jf. politiloven § 2;

• Beskytte person, eiendom og fellesgoder

• Opprettholde den offentlige orden og sikkerhet

• Verne mot alt som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet - alene eller sammen med andre myndigheter

• Forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet 

• Avdekke og stanse kriminell virksomhet og forfølge straffbare forhold

• Yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner, i lovbestemte tilfeller og ellers når forholdene tilsier at bistand er påkrevet 

og naturlig

• Yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse

• Samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som berører politiets virkefelt

• Utføre andre oppgaver som er fastsatt i lov eller som følger av sedvane

Polltilovens § 12  Hjelp til syke mv   Politiet skal hjelpe eller sørge for hjelp til syke personer som ikke er i stand til å ta vare 

på seg selv, når ingen pårørende eller andre ansvarlige er tilstede og kan ta seg av dem…



Politiets oppdrag knyttet til psykisk helsevern mv. 

• Sikre hjelpetrengende helsebistand

• Avverge selvskading – personer i livskrise

• Bistand til helsesektoren 

− Sikre helsepersonell i deres arbeid

− Maktutøvelse for gjennomføring av vedtak mv.  

• Forebygge alvorlig vold 

− bringe antatt farlige personer til legevakt/begjære innleggelser

− sikre behandling gjennom dom - påtalesporet

Side 313.05.2022



Politiets trusselvurdering 2022 

Side 413.05.2022

Det er sannsynlig at det vil bli en økning i voldsutøvelse begått av personer med 
alvorlig psykisk sykdom. Det er mulig at antall grove voldshendelser utøvet av 
personer med alvorlig psykisk sykdom vil fortsette å øke. 

Det er meget sannsynlig at enkelte hendelser vil medføre tap av liv. 

Dette begrunnes med en rapportert økning i alvorlig vold begått av personer med
alvorlig psykisk sykdom og endringer i tjenestetilbudet i psykisk helsevern samt at 
pandemien kan ha forverret situasjonen til personer med alvorlige psykiske lidelser.

Det må påregnes at psykisk syke vil begå alvorlige voldshandlinger; 



Side 513.05.2022



Revisjon av rundskriv – helsetjenesten og politiets 
ansvar for psykisk syke  

• Pågående samarbeidsprosjekt mellom Hdir og POD

• Rundskrivet regulerer oppgavefordeling og samarbeid mellom etatene

• Utfordringer i revisjonsarbeidet: 

− Hvem avgjør når politibistand er "nødvendig"?

− I hvilken grad kan politi og helse benytte makt utenfor institusjon?

− Når kan politiet kreve refusjon fra helse? 

• Problemstillinger er løftet til HOD og JD for avklaring

Side 613.05.2022



Politiets ønsker for samhandlingen 

• Forståelse for hverandres samfunnsoppdrag og perspektiver

• Kunnskap om hverandres mandat og handlingsrom 

• Ressurssituasjonen – aktuell for politi og helse

• Økt informasjonsflyt mellom helsesektor og politi - helsesektoren 
taushetsplikt og mulighetsrom for samhandling

Side 713.05.2022



Relevante tiltak for bedre samhandling

• Økt bruk av innleggelsesbegjæringer 

• Økt informasjonsdeling på legevakt – skriftlig og muntlig

• Annen informasjonsdeling – eks. innhenting av rettspsykiatriske 
erklæringer fra straffesak 

• Bruk av strukturerte verktøy for voldsrisikovurderinger under 
behandlingen 

Side 813.05.2022

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, 
rapport av des. 2021 – noen av anbefalingene: 



Spørsmål?

Side 913.05.2022


