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Oversikt over psykisk helsevern 

• Alminnelig legehjelp etter helse- og 
omsorgstjenesteloven (ikke tema her) 

• Psykisk helsevernloven: 
– Frivillig psykisk helsevern 
– Tvungen observasjon 
– Tvungent psykisk helsevern 
– Kontrollkommisjonen 
– Tvangsmidler og tvangsbehandling under 

institusjonsopphold 
 



Rettskilder 

• Menneskerettigheter, se neste bilde 
• Psykisk helsevernloven av 2. juli 1999 nr. 62 
• Pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 
• Forskrift: Fra 01.01.2012 bare én forskrift, psykisk 

helsevernforskriften FOR-2011-12-16-1258 
• Rettspraksis: Høyesterettsdommer, noen vil bli 

behandlet på kurs 
• Reelle hensyn: Pasientens behov for behandling, 

samfunnets sikkerhet, mot personlig integritet og frihet 
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Dommer på kurs:Fjerde dag: Psykisk helsevern og menneskerettigheterRt. 2001 s. 752Utskriving fra psykisk helsevern ……………………… 132Rt. 2001 s. 1481Utskriving fra psykisk helsevern ……………………… 153Ikke med lenger: Rt. 2010 s. 612Sårstell(Dommen er lagt ut på fagsidene i Velferdsrett)



Endringsforslag  

• NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og 
rettssikkerhet. Balansegangen mellom 
selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i 
psykisk helsevern  

• Lov 14. juni 2013 nr. 37 om endringer i 
psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede 
og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) 
 



Menneskerettigheter  
• EMK:  

– Art. 3 – forbud mot tortur og umenneskelig eller 
nedverdigende behandling. Respekt for personlig 
integritet. EMD: Herczegfalvy mot Østerrike 

– Art. 5 – rett til personlig frihet og sikkerhet. Men 
frihetsberøvelse av sinnslidende aksepteres, jf. 
nr. 1 bokstav e. Krever lovhjemmel og 
overprøvingsmulighet. Mange saker for EMD. 
Avgrensning av sinnslidende: Winterwerp mot 
Nederland 

• SP art. 9 frihet, art. 10 krav til behandlingen. FNs 
mennerettighetskomité 
 

Presenter
Presentation Notes
Art. 3 Stort sett brukt av EMD vedr forholdene for fanger i fengsler. Norge kritisert for å ha psykiatrisk syke personer i fengsel istedenfor psykiatrisk institusjon.Herczegfalvy mot Østerrike1992 ble Østerrikes behandling av en sinnslidende som ble oppfattet som svært farlig, ikke funnet å krenke EMK art. 3. Dette til tross for at Herczegfalvy i en lengre periode ble reimet fast til sengen og påsatt håndjern, i tillegg til at han ble tvangsmedisinert og tvangsforet. Flere tenner ble blant annet slått ut i denne forbindelse.Art. 5 ang. overprøving: Kreves både etter art. 5 nr. 4 rett til å anlegge sak om lovligheten av frihetsberøvelse, og etter art. 6 den generelle retten til å få prøvd sine rettigheter og plikter for en domstol.Winterwerp 1992: According to Convention standards, showing that a person is of «unsound mind» means meeting the criteria set out in what will be called the «Winterwerp requirements». The government must be able to show by reliable evidence before the competent national authority that:1	a true mental disorder has been established by objective medical expertise;2	the mental disorder is of kind or degree warranting compulsory confinement; – and for any prolongation of detention the government must also be able to show that:the continued confinement is based on the persistence of the disorder.SP Art. 10 stiller generelle krav til behandlingen av alle – herunder pasienter – som er berøvet friheten. De «skal behandles humant, og med respekt for menneskets iboende verdighet»



Etablering av frivillig psykisk 
helsevern 

• Samtykke, jf. phvl. § 2-1 
• Over 16 år: Eget samtykke, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 4-3, 1. ledd a og b 
• Gyldig samtykke forutsetter informasjon om 

helsetilstanden og behandlingen, jf. § 4-1, 2. pkt. 
• Krever samtykkekompetanse: Kan bortfalle dersom 

pasienten på grunn av … psykiske forstyrrelser … 
åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket 
omfatter, § 4-3, 2. ledd. Må da bruke kap. 3 
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Hva er psykisk helsevern: § 1-2 – spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker med psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever. Men hos Syse underforstått at frivillig psykisk helsevern innebærer innleggelse. Dette ikke nødvendig, men det er her spm oppstår som er forskj fra annen legehjelp.Phvl § 2-1. Hovedregelen om samtykke        Psykisk helsevern ytes på bakgrunn av samtykke etter bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven, 1 med mindre annet følger av loven her. Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Hvem som har samtykkekompetanse        Rett til å samtykke til helsehjelp 1 har: personer over 18 år, 2 med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser, og personer mellom 16 og 18 år, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser eller av tiltakets art.       	 Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter. Må finne seg i tvang etter kap. 4 (mer senere), men ikke tvangsbehandling: Phvl. § 4-4 om tvangsbehandling krever at er under tvungent psykisk helsevern, mens undersøkelse av rom, kroppsvisitasjon, jf § 4-6, beslag etter § 4-7 og urinprøve § 4-7 a kan brukes overfor alle pasienter, forutsatt at visse vilkår er oppfylt – bl.a. ved mistanke om rusmidler. Tvangsmidler § 4-8 hvis uomgjengelig nødvendig for å hindre skade. Dvs. farlig pasient.Når ikke samtykkekomp.: må bruke kap 3, det står i § 4-3 siste ledd. Kan altså ikke oppnevne en representant som kan samtykke isteden.



Hva innebærer det at etablert frivillig 

• Hvis frivillig i institusjon: Kan forlate 
institusjonen når som helst, uten 
begrunnelse 

• Må finne seg i tvang etter kap. 4 (mer 
senere), men ikke tvangsbehandling 
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Her mener jeg: hva innebærer det at det er etablert frivillig



Frivillig innleggelse av barn 
• Under 16 år: Samtykke fra foreldrene, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 4-4, 1. ledd 
• Også 16-18 år hvis ikke samtykkekompetanse, § 4-5 
• Utgangspunkt: Begge foreldre må samtykke hvis 

felles foreldreansvar 
• Men viktig lovendring 2010: Tilstrekkelig med 

samtykke fra den ene hvis kvalifisert helsepersonell 
mener behandling er nødvendig for at barnet ikke 
skal ta skade, jf. pbrl. § 4-4, 2. ledd 

• Hvis ingen av foreldrene samtykker, må bruke bvl.   
§ 4-11 (spesielt hjelpetrengende barn) – 
fylkesnemnda kan treffe vedtak om behandling 
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Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4. Samtykke på vegne av barn        Foreldrene eller andre med foreldreansvaret 1 har rett til å samtykke 2 til helsehjelp for pasienter under 16 år.        Det er tilstrekkelig at én av foreldrene eller andre med foreldreansvaret samtykker til helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet, jf. barnelova §§ 37 og 42 andre ledd, eller b) kvalifisert helsepersonell mener er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. Før helsehjelp som nevnt i bokstav b gis skal begge foreldrene eller andre med foreldreansvaret, så langt råd er, få si sin mening. Beslutning om helsehjelp som nevnt i bokstav b kan påklages til Fylkesmannen etter kapittel 7. Fylkesmannen kan vedta at helsehjelpen skal avsluttes inntil det er fattet vedtak på grunnlag av klage fra den andre forelderen eller andre med foreldreansvaret.        Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter barnevernloven 3 § 4-6 annet ledd, § 4-8 eller § 4-12, har barneverntjenesten rett til å samtykke 2 til helsehjelp.        Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnets foreldre, andre med foreldreansvaret 1 eller barnevernet, jf. annet ledd, høre hva barnet har å si før samtykke gis. Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet. Samtykke fra foreldrene 16-18 år hvis ikke selv har samtykkekompetanse: pasbrl § 4-5. Helsehjelp kan ikke gis dersom pasienten 4 motsetter seg dette.§ 4-5. Samtykke på vegne av ungdom som ikke har samtykkekompetanse 1        Foreldrene eller andre med foreldreansvaret 2 har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter mellom 16 og 18 år som ikke har samtykkekompetanse.        Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn mellom 16 og 18 år etter barnevernloven 3 § 4-8 eller § 4-12, har barneverntjenesten rett til å samtykke til helsehjelp.        Helsehjelp kan ikke gis dersom pasienten 4 motsetter seg dette, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser. .



Frivillig innleggelse av barn forts. 

• Barnets eget samtykke ikke nødvendig 
• Forskjellig fra barnevernloven § 4-26 og helse- og 

omsorgsloven § 10-4, hvor barnet må samtykke 
• Rett til å si sin mening over 12 år etter pbrl.  § 4-4, 7 

år og etter barneloven § 3. Aldersgrensen kritisert av 
FNs barnekomité 2010 

• Hvis over 12 år og ikke enig i behandling som 
foreldrene samtykker til, kontrollkommisjonen avgjør, 
jf. phvl. § 2-1, 2. ledd. Avveining av behovet og 
motstanden 
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Forskjellig fra barnevernloven § 4-26 og helse- og omsorgsloven § 10-4:Den første sier at barn og foreldre må samtykke (uten alder), den andre, § 10-4. Tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke, gjelder rusmiddelavhengige og sier at barn over 12 og foreldre må samtykke.12-årsgrensen kritisert av FNs barnekomiteen i 2010.Respect for the views of the child24. The Committee welcomes the fact that amendments to the Children Act and the Child Welfare Act have lowered the age at which children have the right to express themselves in cases of concern to them, from twelve to seven years and that also younger children may be heard. … The Committee regrets that children have the right to be heard regarding health issues only after the age of 12.



Øyeblikkelig hjelp 

• Innlegges ofte etter tvangsbestemmelsene 
• Men kan innlegges med samtykke hvis 

kompetent og ønsker det 
• Vilkårene nærmere presisert i psykisk 

helsevernforskriften § 1 
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 Ikke les  opp denne, har den bare for sikkerhets skyldPsykisk helsevernforskriften § 1. Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp        Institusjon eller avdeling som er utpekt til å gi øyeblikkelig hjelp i psykisk helsevern etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 andre ledd, skal straks motta pasienter for undersøkelse og om nødvendig behandling dersom pasientens tilstand anses å være livstruende eller meget alvorlig, eller pasienten på grunn av sin sinnstilstand anses å være til vesentlig fare for andre.        Tilstander som utløser plikt til å yte øyeblikkelig hjelp omfatter blant annet: psykotiske tilstander preget av svær uro eller voldsomhet som medfører betydelig fare for pasientens eller andres liv eller helse b) psykotiske og andre tilstander preget av svær angst eller depresjon der det er betydelig fare for at pasienten kan søke å ta sitt eget liv eller skade seg selv eller andre c) deliriøse tilstander der avrusing ikke er en hovedsak psykiske tilstander hos barn og ungdom som omsorgspersonene ikke kan mestre, og der hjelp fra det psykiske helsevernet er påtrengende nødvendig. 



Frivillig innleggelse med vilkår om 
tilbakehold, jf. phvl. § 2-2 

• Pasienten må samtykke i slikt vilkår. Samme krav som 
ellers, jf. pbrl. § 4-1. Frivillig? Se phvl. § 2-2, 4. ledd 

• Samtykket skal være skriftlig og undertegnes av 
pasienten, evt. foreldre, og faglig ansvarlig 

• Begrunnelse for tilbakehold: Suicidale pasienter. 
Pasienter med kombinert psykisk lidelse og 
rusmiddelavhengighet, sikre kontinuitet i behandlingen 

• Begrepsbruk: Tilbakehold = retensjon = tvungent 
psykisk helsevern, jf. phvl. § 3-5 

• Tidsperiode: Inntil 3 uker. Kan ikke fornyes 
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§ 2-2. Samtykke til å være undergitt reglene om tvungent psykisk helsevern i § 3-5        Person som søker psykisk helsevern kan, etter at den faglig ansvarlige 1 har begjært det, samtykke i å være undergitt reglene etter § 3-5 i inntil tre uker fra etableringen av vernet. Samtykket innebærer ikke samtykke til anvendelse av § 4-4 eller § 4-5 annet ledd.        For barn under 16 år kreves slikt samtykke etter bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven 2 § 4-4.        Grunnen til begjæringen om slikt samtykke og selve samtykket skal nedtegnes i et dokument som undertegnes av pasienten og den faglig ansvarlige. Gjelder det personer som på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter, undertegner den faglig ansvarlige og den som eventuelt handler på pasientens vegne, med de begrensninger som følger av pasient- og brukerrettighetsloven 2 § 4-3. Gjelder det barn under 16 år, undertegner den faglig ansvarlige og den eller de som samtykker på vegne av barnet.        Den faglig ansvarliges beslutning om å kreve samtykke, kan bringes inn for kontrollkommisjonen 3 av pasienten, den nærmeste pårørende eller den som handler på pasientens vegne. Gjelder beslutningen barn som har fylt 12 år, og barnet selv ikke er enig i tiltaket, skal beslutningen bringes inn for kontrollkommisjonen. 3 Jeg: Siste ledd må være fordi hvis pas ikke samtykker, kan han ikke få frivillig innleggelse, da blir alternativet tvungen innleggelse, mens det han ønsker er frivillig uten tilbakeholdsrett.



Konverteringsforbud, jf. phvl. § 3-4, 1. 
ledd 
• Forbud mot overføring fra frivillig til tvungent 

helsevern 
• Unntak, jf. 2. ledd: Pasienten utgjør 

nærliggende og alvorlig fare for eget eller 
andres liv eller helse. Ikke helt forbigående, i 
så fall bruke nødrettsgrunnlag isteden 
(forarbeidene) 

• Loven endret 2006, var strengere før 
• Forbudet uthult i praksis, Rt. 1998 s. 937 og 

Rt. 2002 s. 1646 
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Rt. 1998 s. 937 :Grove saksbehandlingsfeil: ble innlagt til tvungen observasjon og overført til frivillig innleggelse etter utløpet av observasjonsperioden. – ikke informert om overføringen og derved om sin rett til å forlate sykehuset.  Dernest ble han holdt tilbake, og den rettslige statusen konvertert til tvungent psykisk helsevern. Vedtaket om tvangsinnleggelsen ble ikke skriftlig nedtegnet, noe loven krever (og den tidligere loven også krevde). Overlegen førte bare notater i sin private almanakk, notater som i etterhånd ble innført i journalen. Men de ble journalført som om de ble nedtegnet på det aktuelle tidspunktet for innleggelsen.HR prøvde bare om de materielle vilkårene for tilbakehold  var til stede på domstidspunktet



Tvungen observasjon, jf. phvl. § 3-2 

• Formål: Klarlegge om vilkårene for tvungent psykisk 
helsevern er til stede 

• Vilkårene de samme som etter § 3-3, unntatt nr. 3:  
– Frivillig psykisk helsevern vært forsøkt eller  

vurdert som åpenbart formålsløst, nr. 1. Mildeste 
inngreps prinsipp 

– ’Overveiende sannsynlig’ at fyller vilkårene for 
tvungent psykisk helsevern, nr. 3 

– Innhold av tiltaket, nr. 4 
– Klart beste løsning for ham, nr. 6 
– Undersøkt av to leger, hvorav én uavhengig, nr. 2 
– Pasienten har fått uttale seg, nr. 5 
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Gå raskt gjennom dette! Kommer tilbake ved tvangsinnleggelse.Overveiende sannsynlig at fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern, nr. 3: tolkes som mer enn 50 % sannsynlig, sier Syse, og dette refereres av utvalget i NOU 2011: 9Det står ikke noe i loven om beviskravet for vilkårene etter § 3-3 nr. 3, dvs for tvungent psyk helsevern – jo, både i a og b. (Men bør være strengere enn for observasjon – ja, i og for seg. Hm.)



Utfall av tvungen observasjon 

Tre muligheter: 
• Vilkår for tvungent psykisk helsevern anses 

oppfylt, og pasienten overføres til dette 
• Pasienten ønsker å fortsette oppholdet som 

frivillig innlagt. Faglig ansvarlig avgjør 
• Pasienten oppfyller ikke vilkårene for 

tvungent psykisk helsevern og ønsker ikke 
frivillig innleggelse: Utskrives 



Tvungent psykisk helsevern - tiltak 
• Tvangsinnleggelse i institusjon. Innebærer: 

– Mulighet for tvangstiltak under oppholdet 
– Kan holdes tilbake med tvang, med hjelp av 

polititet 
– Bare for ett år av gangen. Kontrollkommisjonen 

må samtykke i forlengelse, for ett og ett år 
• Uten døgnopphold: Pålegg om fremmøte for 

behandling 
– Kan hentes av politiet 
– I praksis: Medikamentbehandling. Psykoterapi 

umulig uten at pasienten vil selv 
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I praksis: Medikamentbehandling. Upraktisk at blir hente av politiet daglig. Politiet passer best for langtidsvirkende medikamenter, dvs depotpreparater. Kan bli dårlig oppfølging.



Vilkår, § 3-3 – oversikt   
Vurderes av faglig ansvarlig, jf. § 1-4 
• Materielle: 

– Hovedvilkår: Alvorlig sinnslidelse, nr. 3 
– Tilleggsvilkår: Behandlingskriteriet eller 

farekriteriet, nr. 3 a og b 
– Minste inngreps prinsipp, nr. 1 
– Faglige og materielle krav til institusjonen, nr. 4 
– Klart beste løsning for pasienten, nr. 6 

• Prosessuelle: 
– Undersøkt av to leger, hvorav én uavhengig, nr. 2 
– Pasienten har fått uttale seg, nr. 5 
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§ 1-4. Den faglig ansvarlige for vedtak        Den faglig ansvarlige for å treffe vedtak samt beslutte nærmere angitte tiltak etter loven her, skal være lege med relevant spesialistgodkjenning eller klinisk psykolog med relevant praksis og videreutdanning som fastsatt i forskrift. 



Alvorlig sinnslidelse 

• Videreført fra 1961-loven, samme forståelse 
• HR har tatt stilling til det i flere dommer: 
• Rt. 1987 s. 1495 Reitgjerdet II:  

– Bare i helt særlige tilfeller anvendes utenfor 
psykosene 

– Men et visst spillerom for skjønn i konkret sak 
• Rt. 1988 s. 634 Huleboer: 

– Ikke psykose 
– Konkret vurdering av om atypisk, bisarr og 

tvangspreget atferd på religiøst og filosofisk 
grunnlag er ’alvorlig sinnslidelse’. Ja 



Alvorlig sinnslidelse forts. 

• Rt. 1993 s. 249: 
– Utvilsomt schizofren, kronisk, hatt flere psykotiske 

perioder 
– Men symptomfri pga medisinering 
– Grunnlidelsen til stede. Vilkåret oppfylt 

• Rt. 2001 s. 1481 (på kurs): 
– Samme problemstilling: Kronisk psykose, 

symptomfri i flere år pga medisinering, ingen 
”restsymptomer” 

– Vilkåret oppfylt. Rettstilstanden klarlagt 
 



Det ene av de to altern. tilleggsvilkårene: 
Behandlingskriteriet, § 3-3, 1 nr 3 a 

• Forbedringsalternativet: Utsikt til helbredelse eller 
vesentlig bedring betydelig redusert,  

• Vurdere prognose med og uten behandling. Faglig 
skjønn 

• Forverringsalternativet: Fare for forverring ved 
unnlatt medisinering. Nå lovfestet. Tidligere ikke, 
men godtatt ved utvidende tolking i Rt. 1993 s. 249 

• Inngripende, strenge krav: Vesentlig forverring, 
meget nær framtid, stor sannsynlighet for dette. Se 
Rt. 2001 s. 752 (på kurs) 
 
 



Det andre av de to altern. tilleggsvilkårene: 
Farekriteriet, § 3-3, 1. ledd nr 3 a 

• Nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv 
eller helse 

• Legemskrenkelse: Denne må være mer enn rent 
bagatellmessig og kunne få håndgripelige følger. 
Fysisk eller psykisk.  

• Materielle skader regnes ikke 
• Faren må kunne dokumenteres. Mistanke ikke nok  
• Se Rt. 2001 s. 1481 (på kurs). Særlig om 

”nærliggende” innebærer et tidskrav 
• Eget eller andres liv/helse: Viser at ulike hensyn 

ligger bak 
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Eget liv eller helse: Kan ses som paternalisme. Samme ved behandlingskriteriet. Pas. Vet ikke sitt eget beste, så vi må bestemme for ham/henne. Setter autonomien ut av spill. Vi vet best.Syse skiller mellom individuell paternalisme og sosial paternalisme. Fare for andre skulle være det siste, men jeg skjønner ikke at det har med paternalisme å gjøre. Syse: Graden av oppfyllelse av tilleggsvilkåret (overoppfyllelse) kan spille inn på om vedk er å anse som alvorlig sinnslidende, eg ved alvorlig depresjon med fare for selvmord, og ved alvorlig spisevegring



Minste inngreps prinsipp, § 3-3 nr. 1 
• Frivillig psykisk helsevern må være prøvd,       

eller åpenbart formålsløst å prøve 
• En side av forholdsmessighetsprinsippet; 

inngrepet skal ikke gå lenger enn det som er 
nødvendig 

• Men kan være konkret fare 
• Eller pasienten mangler samtykkekompetanse 
• Rt. 2001 s. 752: Spørsmål om det var prøvd 
• Rt. 2001 s. 1481: Oppfylt for lenge siden, OK 



Faglige og materielle krav til tilbudets 
innhold, § 3-3 første ledd nr. 4 
• Tilfredsstillende behandling og omsorg 
• Må se på denne pasientens behov 
• Et egnet behandlingstilbud, reell hjelp 
• Kvalitativ minstestandard, jf. Fusa-dommen 
• Kvalifisert behandlings- og omsorgspersonell 
• Innredning og utstyr 
• Ikke bare frihetsberøvelse og kontroll 
• Selvstendig vilkår, jf. Rt. 2001 s. 752. Tidligere ledd i 

skjønnsmessig helhetsvurdering 
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Selv der de øvrige vilkårene er oppfylt på en måte som gjør det uforsvarlig å skrive ut pas etter helhetsvurdering, kan ikke tvungent psykisk helsevern opprettholdes uten at pas gis faglig forsvarlig tilbud§ 3-3 første ledd nr. 44.Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til § 3-5.



Psykisk helsevernforskriften  
§ 3. Materielle krav  

a) så langt det er mulig gi tilbud om enerom 
b) ha tilstrekkelige og oversiktlige fellesarealer  
c) ha lokaler som er egnet til fritidsaktiviteter og 
opplæringsformål  
d) ha tilgang på egnede utearealer som skal 
være i rimelig nærhet av institusjonen  



Forts. 

e) være fysisk utformet og materielt utstyrt slik 
at bruk av tvang i størst mulig grad unngås  
f) være materielt utrustet slik at anvendelse av 
tvang er forsvarlig  
g) sørge for at rom som tenkes brukt til 
isolasjon er egnet til formålet  
h) ha tilfredsstillende skjermingsmuligheter. 

 



Psykisk helsevernforskriften  
§ 4. Krav til bemanning 
• Personell med tilstrekkelig nivå og bredde i 

kompetansen til at institusjonen til enhver tid kan 
tilby diagnostisk kompetanse og de mest sentrale 
anerkjente behandlingsformer for institusjonens 
pasientgruppe. Dette skal omfatte  

• a) lege som er spesialist i psykiatri  
• b) psykolog som er spesialist i klinisk psykologi  
• c) kvalifisert personell med tilstrekkelig medisinsk-, 

psykolog- eller sykepleiefaglig kompetanse til at 
medisinsk eller psykologisk behandling og 
observasjon kan gjennomføres forsvarlig.  



Skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. 
phvl. § 3-3, 1. ledd nr. 6 
• Faglig ansvarlig foretar denne 
• Må fremtre som klart beste løsning 
• Med mindre nærliggende og alvorlig fare for andres 

liv eller helse 
• Særlig vekt på hvor stor belastning tvangsinngrepet 

vil være for pasienten 
• Rt. 1981 s. 770: Få sjansen til å prøve seg i frihet 
• Rt. 1988 s. 634 Huleboer: Overlast, men utskrevet 
• Rt. 2001 s. 752 (på kurs): Selvstendig og krevende 

vurderingsvilkår i 1999-loven 
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Presentation Notes
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. Rt. 1981 s. 770: Mann i 40-årene, få sjansen til å prøve seg i frihet. Ikke fare for andreRt. 1988 s. 634 Huleboer: Led overlast ved å bo i hulen, men psykisk helsevern hadde ikke så mye å tilby, ikke fare for andre



Skjønnsmessig helhetsvurdering forts.  

• Hvis nærliggende og alvorlig fare for andres 
liv eller helse: Helhetsvurdering også da, 
men mindre vekt på hensynet til ham selv, 
Rt. 2001 s. 1481 (på kurs) 

Presenter
Presentation Notes
Hvordan står dette seg i forhold til ordlyden – dette at helhetsvurdering, når det står «med mindre»?



Prosessuelle krav for innleggelse: 
Legeundersøkelse 

• Må være undersøkt av en lege uavhengig av 
institusjonen, § 3-3, 1. ledd nr. 2 

• Begrunnelse: Finne mulige andre årsaker til 
uforklarlig atferd 

• I tillegg undersøkes av lege ved institusjonen 
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Presentation Notes
Kravene gjelder både for tvungent psykisk helsevern og for observasjon§ 3-32. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav én skal være uavhengig av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1.5. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.§ 3-9. Rett til å uttale seg        Før vedtak fattes etter dette kapittel, skal den person saken direkte gjelder, gis anledning til å uttale seg. Retten til å uttale seg gjelder blant annet spørsmålet om etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, samt hvilken institusjon som skal ha ansvaret for det tvungne vernet. Også vedkommendes nærmeste pårørende og offentlig myndighet 1 som er direkte engasjert i saken, har rett til å uttale seg.        Opplysningene etter første ledd skal nedtegnes og ligge til grunn for vedtaket. Det skal legges særlig vekt på uttalelser om tidligere erfaring med bruk av tvang. 



Prosessuelle krav:  
Pasientens rett til å bli hørt mv. 
• Pasienten har rett til å uttale seg, nr. 5, jf. § 3-9 
• Også pårørende og direkte engasjert offentlig 

myndighet, f.eks. kommunelegen 
• Nedtegnes og vektlegges 
• Trenger ikke grunngi, men lurt 
• Hvis uenighet med pårørende: Vekt på begge 
• Klagerett over vedtaket, § 3-3, 3. ledd 
• Vedtaket med dokumentasjon sendes uansett til 

kontrollkommisjonen for kontroll av fremgangsmåte 
og vilkår, uavhengig av klage 
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5. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.§ 3-9. Rett til å uttale seg        Før vedtak fattes etter dette kapittel, skal den person saken direkte gjelder, gis anledning til å uttale seg. Retten til å uttale seg gjelder blant annet spørsmålet om etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, samt hvilken institusjon som skal ha ansvaret for det tvungne vernet. Også vedkommendes nærmeste pårørende og offentlig myndighet 1 som er direkte engasjert i saken, har rett til å uttale seg.        Opplysningene etter første ledd skal nedtegnes og ligge til grunn for vedtaket. Det skal legges særlig vekt på uttalelser om tidligere erfaring med bruk av tvang. § 1-3. Offentlig myndighet        Med offentlig myndighet forstås i loven her kommunelegen 1 eller dennes stedfortreder, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 2 sosialtjenesten, 2 politiet eller kriminalomsorgen.        Kongen kan gi forskrifter om hvem som skal anses som offentlig myndighet, samt om utøvelsen av deres kompetanse etter loven her. Aslak sier at disse kan begjære tvungent psykisk helsevern, og da forstår jeg ham slik at det er disse som omfattes av uttaleretten.



Regelmessige kontrollundersøkelser, 
jf. § 4-9 
• Vurdere om vilkårene fortsatt er oppfylt 
• Minst en gang hver tredje måned 
• Formål: Hindre oppbevaring av psykiatriske 

pasienter 
• Beregnet på langtidspasienter 

Presenter
Presentation Notes
§ 4-9. Kontrollundersøkelser        Når pasient er under tvungent psykisk helsevern, skal den faglig ansvarlige 1 sørge for at det minst en gang hver tredje måned ved undersøkelse vurderes om vilkårene for vernet etter § 3-3 fremdeles er til stede. Vurderingene skal nedtegnes i journalen.        Kongen kan gi forskrifter om slike kontrollundersøkelser.



Kontrollkommisjonen, phvl. kap. 6 

• Fører kontroll med tvangsvedtakene i psykisk 
helsevern 

• Mer enn 50 kontrollkommisjoner i landet 
• Fire medlemmer med vara, phvl. § 6-2 
• Leder med dommerkompetanse 
• En lege 
• Ett av to legmedlemmer skal selv ha vært 

pasient eller pårørende 
• 4 år av gangen, kan gjenoppnevnes én gang 
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§ 6-2. Kontrollkommisjonens sammensetning        Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer, 1 og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Av de to sistnevnte faste medlemmer skal det oppnevnes en person som selv har vært under psykisk helsevern eller er eller har vært nærstående til pasient eller som har representert pasientinteresser i stilling eller verv.        Medlemmene oppnevnes for 4 år om gangen. Ved første oppnevning etter lovens ikrafttredelse oppnevnes to av medlemmene for 2 år. Ingen kan gjenoppnevnes mer enn en gang i samme kontrollkommisjon.        Ingen kan være medlem av en kontrollkommisjon som skal føre tilsyn med tiltak og institusjoner for psykisk helsevern som vedkommende har noe ansvar for i sin vanlige stilling. 



Hva gjør kontrollkommisjonen 
• Vurderer vilkårene og fremgangsmåten for 

innleggelse for alle pasienter 
• Behandler klager på vedtak om etablering, 

opprettholdelse og opphør av tvungen observasjon 
og tvungent psykisk helsevern 

• Behandler klager på vedtak under gjennomføringen 
av tvungent psyk. helsev. 

• Vurderer ’frivillige’ innleggelser med 
foreldresamtykke av barn over 12 år som ikke selv vil 

• Etterprøver fortsatt opphold etter tre mnd, uten klage 
• Vurderer forlenget opphold etter ett år, for ett år av 

gangen 

Presenter
Presentation Notes
Dette står ikke uttrykkelig i loven, bare ”føre kontroll”. Mulig mer i psykisk helsevernforskr., men fant det ikke. Det står at det skal fastsettes for hver enkelt kommisjon.



Tvang i institusjon, oversikt 

• Skjerming, § 4-3 
• Nekting av forbindelse med omverdenen, § 4-5 
• Undersøkelser av rom og eiendeler, og 

kroppsvisitasjon, § 4-6 
• Beslag § 4-7 
• Urinprøve § 4-7a 
• Tvangsmidler § 4-8 
• Overføringer § 4-10 
• Tvangsbehandling § 4-4 

 



Tvangsmidler, § 4-8 
• Vilkår:  

– Uomgjengelig nødvendig for å hindre 
ham/henne i å skade seg selv eller andre, 
eller for å avverge betydelig skade på 
bygninger, klær, inventar eller andre ting. 
Nødrettslignende tilfeller. Ikke med 
behandlingsformål. Og 

– Lempeligere midler har vist seg å være 
åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige 

 



Tvangsmidler forts. 

• Hvilke tvangsmidler: 
– Belter, remmer, spesialklær som hindrer 

bevegelsesfriheten 
– Kortvarig innelåsing uten personale til 

stede 
– Beroligende el bedøvende legemidler, 

enkeltstående og korttidsvirkende 
– Kortvarig fastholding 
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Presentation Notes
   Som tvangsmiddel kan anvendes: mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær. kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede. enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt. kortvarig fastholding. 



Tvangsbehandling, § 4-4, 1. ledd 
Vilkår 
• Klart i overensstemmelse med faglig anerkjent 

psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis 
• Ikke undersøkelse og behandling som innebærer et 

alvorlig inngrep, unntatt: 
– Behandling med legemidler, registrert i Norge og  

i vanlige doser. Må ha gunstig virkning som klart 
oppveier ulempene ved eventuelle bivirkninger. 
Viktig avveining 

– Tvangsernæring ved alvorlig spiseforstyrrelse. 
Bare når strengt nødvendig. Må undersøkes av 
lege først 
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Presentation Notes
Må ha gunstig virkning som klart oppveier ulempene ved eventuelle bivirkninger§ 4-4. Behandling uten eget samtykke        Pasient under tvungent psykisk helsevern kan uten eget samtykke undergis slik undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis.        Uten at pasienten har samtykket kan det ikke gjennomføres undersøkelse og behandling som innebærer et alvorlig inngrep, likevel med følgende unntak: Pasienten kan behandles med legemidler uten eget samtykke. Slik legemiddelbehandling kan bare gjennomføres med preparater som er registrert her i landet og med vanlig brukte doser. Legemiddelbehandling kan bare gjennomføres med legemidler som har en gunstig virkning som klart oppveier ulempene ved eventuelle bivirkninger. Som ledd i behandling av pasient med alvorlig spiseforstyrrelse, kan det gis ernæring uten eget samtykke såfremt dette fremstår som et strengt nødvendig behandlingsalternativ.        Undersøkelse og behandling uten eget samtykke kan bare skje når det er forsøkt å oppnå samtykke til undersøkelsen eller behandlingen, eller det er åpenbart at samtykke ikke kan eller vil bli gitt. Dersom det ikke er åpenbart umulig, skal det også vurderes om det kan tilbys andre frivillige tiltak som alternativ til undersøkelse og behandling uten eget samtykke.        Behandlingstiltak som det ikke er samtykket i, kan først benyttes etter at pasienten har vært tilstrekkelig undersøkt til å gi grunnlag for å bedømme tilstanden og behovet for behandling. Slike behandlingstiltak kan bare igangsettes og gjennomføres når de med stor sannsynlighet kan føre til helbredelse eller vesentlig bedring av pasientens tilstand, eller at pasienten unngår en vesentlig forverring av sykdommen.        Den faglig ansvarlige 1 treffer vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke.        Vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke skal nedtegnes uten opphold.        Vedtak etter paragrafen her kan påklages til fylkesmannen av pasienten og hans eller hennes nærmeste pårørende. 2        Kongen i statsråd gir forskrifter om undersøkelse og behandling uten eget samtykke.



Tvangsbehandling, vilkår forts. 

• Samtykke må være forsøkt eller åpenbart at ikke 
vil/kan bli gitt, 3. ledd 

• Hvis ikke åpenbart umulig, skal også vurderes om 
det kan tilbys andre frivillige tiltak 

• Må være tilstrekkelig undersøkt  
• Behandlingen må med stor sannsynlighet føre til 

helbredelse eller vesentlig bedring av pasientens 
tilstand el unngå vesentlig forverring 
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