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Fra diagnose til funksjon 

• mangel på 
beslutningskompetanse blir 
vilkår 

• Samme regler for personer med 
same type behov, men ulik 
diagnose

+ 
«Sterkt behov» for hjelpen 



Har han nok tjenester? 
Hva er innholdet i hverdagen? 
Hvordan er samhandlingen til personalet?
Hvor mange? Til hvilke tidspunkt? Til hva? 
Hva slags kompetanse? 
Hva er forsøkt av andre løsninger? 
Hva mener nærmeste pårørende?  
Har spesialisthelsetjenesten utredet og bistått? 



Var det som ble gjort greit? 

«§ 4-6.Om pasienter over 18 år som ikke har samtykkekompetanse

… Den som yter helsehjelp, ta avgjørelse om helsehjelp som er av lite inngripende karakter 
med hensyn til omfang og varighet.

….Helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, kan gis dersom det anses å 
være i pasientens interesse, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik 
hjelp. 

…Der det er mulig skal det innhentes informasjon fra pasientens nærmeste pårørende om 
hva pasienten ville ha ønsket. 

…Slik helsehjelp kan besluttes av den som er ansvarlig for helsehjelpen, etter samråd med 
annet kvalifisert helsepersonell. Det skal fremgå av journalen hva pasientens nærmeste 
pårørende har opplyst, og hva annet kvalifisert helsepersonell har hatt av oppfatninger.



Regelverk om tvang: Beskytter og sikrer den 
enkelte 
• Blir i større grad kjent og etterlevd enn hovedregler
Har rettsikkerhetsgarantier: 
• Stiller krav til situasjonen for tiltaket (materielle regler) 
• Stiller krav til beslutningsprosessen (prosessuelle regler) 
• Skal beskytte mot vilkårlighet og ivareta den enkeltes rettsikkerhet 

Men hvordan er det med antipsykotika i et kapittel 9 - perspektiv? Vil 
sannsynligvis falle inn under «andre løsninger» enn tvang og makt, og 
dermed ikke underlagt særskilte rettsikkerhetsgarantier. 



Antipsykotika-behandling utan tvang (ikkje
motstand)
• Situasjon: Personen viser ikkje motstand, men er heller ikkje

beslutningskompetent. 
o Særleg føresegn i utk. § 6-4

oMen: Dersom personen har «store formidlingsvansker» skal  utk. § 6-10 om 
tvangsmedisinering brukast

• «Der vedtaket ikke treffes i psykisk helsevern, må den 
vedtaksansvarlige […] stå under veiledning av spesialist i psykiatri i 
psykisk helsevern i den konkrete saken.»
oVil få stor betydning for praksisfeltet



Nødssituasjoner

• 3. legemidler

oMå vere «absolutt siste alternativ» utanfor psykisk helsevern (utk. § 4-6)

• 4. fysisk nedleggelse 
o Berre aktuelt «for å avverge et fysisk angrep mot andre mennesker, eller for å hindre at 

personen skader seg selv» (utk. § 4-7)

• 5. tilbakehold ved akutt selvmordsfare.



Tvangsmedisinering i psykisk helsevern

oDersom motstand – utk.§ 6-17 : Undersøking og gjennomføring kan tidvis skje 
utanfor psykisk helsevern-institusjon 
o Kvar?

➢ I helseinstitusjon utanfor psykisk helsevern eller i bustad særleg tilrettelagt for heildøgns
helse- og omsorgstenester

➢Når? Dersom
➢ «klart fordelaktig for personen» (vurdert ut frå alt. med transport til institusjon),

og

➢ «sterke faglige grunner» føreligg



Tvangsbegrepet – er det for vidt? 

Tvangsbegrepet sin funksjon i helseretten: 

Definerer hva slags typer samhandling som er så etisk problematiske at 
det trengs særlige rettsikkerhetsgarantier 

I helselovgivningen varierer definisjonen:  

Tvang i snever betydning: overvinnelse av motstand (på måte som blir 
opplevd som sterkt? ubehagelig) (kap 9 og 4a) 

Tvang i vid betydning: Fravær av samtykke (Phvl og hol 10) 

Uansett tvang: Kap 9 «objektivt sett» og 4A «unngå mostand»  



Frihetsberøvelse 
• Særlig alvorlig form for tvang

• Psykisk helsevern: Stort fokus 4A: Lite fokus Kap 9: Ikke hjemmel, men 
skjer (særlig etter EMD sin fortolkning / EMK artikkel 5) 

• Frihetsberøvelse er ikke et egnet begrep i lovtekst 

• Tvangsinnleggelse og tvungent tilbakehold må adresseres 

• Må i tillegg bygges rettsikkerhetsgarantier rundt de mer atypiske 
tilfeller av frihetsberøvelse som tilfredsstiller menneskerettslige krav 

• «omfattende orienteringssvikt»



Utgangsbegrensande tiltak om natta – utenfor 
helseinstitusjon (utk. § 5-7)

• Vurdering fra utvalget: Slike inngrep er i bruk i dag i tjenestene, bør 
regulerest for å kunne kontrollerast.



Saksbehandling – i dag er det vanlig praksis 
med lange perioder uten godkjente vedtak

•«Vedtaksansvarlig for kommunale tiltak som har pleie-
og omsorgsformål, skal være den som har det 
overordnete faglige ansvaret for tjenesten i 
kommunen.» 

•Blir og den som formelt tar stilling til manglende 
beslutningskompetanse, men må selvsagt støtte seg 
på andre  



Plikt for spesialisthelsetjenesten å bistå er i 
dag for generell   

• Brettes ut til andre felt – ikke bare ved utviklingshemning 

• «Store formidlingsproblemer» 

• Ligg fast som etter hol. kap. 9 i dag, men diagnosenøytralt
o«tiltak med pleie- og omsorgsformål overfor person med store 

formidlingsproblemer, har spesialisthelsetjenesten plikt til å bistå» (utk. § 9-7)

Snevrere bistandsplikt 

• Blir tydeligere hva slags kompetanse som forventes 

• Blir bedre kapasitet til å følge tettere og bedre opp  de mest 
krevende sakene 



Kontrollorganene – forslag til felles ordning


