
Til kursdagen Psykisk helsevern 
 

De langt fleste kontakter mellom pasient og psykisk helsevern skjer som 

frivillige tiltak. For definisjon av psykisk helsevern, se psykisk helsevernloven 

(phvl.) § 1-2. Stort sett skjer behandlingen ved behandlingsmøter ved 

spesialisthelsetjenestens poliklinikker. Noen ganger krever tilstanden at 

pasienten innlegges i sykehus. Også de fleste innleggelsene skjer frivillig. 

Da er det den alminnelige helselovgivningen som gjelder, der pasientens 

rettigheter er sikret i pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) som blant annet 

har regler om rett til nødvendig helsehjelp (pbrl. kap. 2), rett til informasjon 

(pbrl. kap. 3), krav om gyldig samtykke (pbrl. kap. 4) og rett til journalinnsyn 

(pbrl. kap. 5). Ved manglende oppfyllelse av rettigheter finnes klageregler i pbrl. 

kap. 7. 

Men det kan enkelte ganger oppstå situasjoner der det framstår som aktuelt å 

måtte anvende tvang. Det foretas rundt 8.000 tvangsinnleggelser per år med 

hjemmel i psykisk helsevernloven. 

Av rettssikkerhetsgrunner og for forståelsen av tvangshjemler legges det ofte et 

større fokus på tvangsregler enn regler om frivillig helsehjelp der faglige 

spørsmål ofte står mer sentralt enn juridiske. 

Til kursdagen med psykisk helsevern er det foreslått følgende til forberedelse. 

 

1. En liten praktikumsoppgave (sterk forkortet fra eksamen høsten 2017): 

 

Peder Ås var 25 år og hadde levd et sorgløst liv preget av utagerende festing, 

eksperimentering med ulike tablettkombinasjoner og røyking av sterke 

narkotiske stoffer. Peder reagerte dårlig på dette. Han isolerte seg etter hvert fra 

omgivelsene og utviklet en frykt for at alle ville ham vondt. Samtidig ble han 

besatt av retten til å utøve det han betegnet som preventiv nødverge. 

Peder gikk etter hvert med på å la seg utrede ved Lillevik Distriktspsykiatriske 

senter (Lillevik DPS) fordi han mente dette ville bekrefte at det ikke var noe galt 

med ham. Han ble derfor overrasket da han fikk diagnosen paranoid psykose og 

motsatte seg enhver behandling. «Det er ikke meg, men verden, det er noe galt 

med!», hevdet Peder. En av psykiaterne som hadde utredet Peder – og som 

hadde gitt ham diagnosen – Marte Kirkerud, traff da avgjørelse om at Peder 

manglet samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 på 



grunn av hans psykiske forstyrrelser. Peder var uenig i avgjørelsen. Han anførte 

at frykten for omgivelsene var berettiget på grunn av den senere tids 

terrorangrep i flere europeiske storbyer.  

Faglig ansvarlig ved Lillevik DPS, Laura Lauritzen, traff deretter vedtak om at 

Peder skulle underlegges tvungent psykisk helsevern etter psykisk 

helsevernloven § 3-3, og dette skulle gjennomføres ved poliklinisk oppfølging 

og medikamentell behandling, jf. psykisk helsevernloven § 3-5. Den polikliniske 

oppfølgingen besto i at Peder måtte møte opp til samtalebehandling på Lillevik 

DPS tre ganger i uken, hver gang med rundt én times varighet. I forbindelse med 

avslutningen av hver behandlingssesjon fikk Peder utdelt medikamenter som 

han måtte innta på stedet.  

Peder motsatte seg tvungent psykisk helsevern og saken endte, via 

kontrollkommisjonen, i Lillevik tingrett, jf. psykisk helsevernloven § 7-1. 

 

a) Er vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-

3 nr. 3, 4 og 7 oppfylt? 

 

b) I hvilken utstrekning kan Lillevik tingrett overprøve kontrollkommisjonens 

vurderinger? 

 

2. Gjennomlesning av to dommer  

1. Rt. 2001 s. 752 
Denne dommen går tilbake til 2001 da psykisk helsevernloven var ny (den trådte 

i kraft 1. januar 2001), og den tar opp enkelte sentrale tolkningsspørsmål for 

lovlig tvangsinnleggelse. Legg merke til at tidligere var vilkårene fordelt i § 3-2 

og § 3-3. Dette kan kanskje virke forvirrende. Nå er vilkårene samlet i § 3-3 

første ledd nr. 1 til 7. 

– Hvilke vilkår (av de 7 vilkårene i dagens tekst) tar Høyesterett stilling til? 

– Synes du at det er spesielle trekk ved denne dommen som gir grunn til 

gjennomtenkning. 

– I så fall hvilke? 

– Har du noen generell karakteristikk av dommen? Hvilke(n) passer for 

eksempel best av følgende karakteristikker: streng, mild, lovbunden, frirettslig, 

humanistisk? 



– Synes du denne avgjørelsen byr på menneskerettslige utfordringer? På hvilken 

måte er Grunnloven, EMK og CRPD relevante for tematikken som tas opp? 

Ville de rettslige vurderingene i saken vært den samme etter endringen av phvl. 

§ 3-3 som trådte i kraft 1. sept. 2017? 

 

2. Rt-2015 s. 913 
Dette er en nyere dom der lovligheten av tvangsbehandling av en kvinne med 

spiseforstyrrelse står sentralt. 

– Kan spiseforstyrrelse være en «alvorlig sinnslidelse» i lovens forstand, og hva 

betyr «såfremt tilstanden kan likestilles med en psykose»? 

– Hvor mange av lovens vilkår prøves fullt ut av Høyesterett i denne dommen? 

– Synes du det er riktig at kvinnen kan holdes under tvungent vern når hun er i 

en bedringsfase? 

– Har du noen generell karakteristikk av dommen? Hvilke(n) passer for 

eksempel best av følgende karakteristikker: streng, mild, lovbunden, frirettslig, 

humanistisk? 

– Synes du denne avgjørelsen byr på menneskerettslige utfordringer? Synes du 

denne avgjørelsen byr på menneskerettslige utfordringer? På hvilken måte er 

Grunnloven, EMK og CRPD relevante for tematikken som tas opp? Ville de 

rettslige vurderingene i saken vært den samme etter endringen av phvl. § 3-3 

som trådte i kraft 1. sept. 2017? 

 

*** 

 

Forberedelsen og gjennomgangen kan gjerne starte med å ta opp dommene før 

praktikumsbiten. 

Kan gi lovmessig kunnskap og forutsetninger for å kunne løse praktikumsbiten. 

 

 


