
Rt 2002 1646. Høyesterett - dom 
 

Den 17. desember 2002 avsa Høyesterett dom i 

sak nr. 2002/499, sivil sak, anke, 

B (advokat Liv Solveig Pettersen – til prøve) 

mot 

Staten v/Helsedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby) 

Stemmegivning: 

 

Dommer Stabel: Saken gjelder krav om utskriving fra tvungent psykisk helsevern. 

B er født i 1958, og flyttet, etter en vanskelig oppvekst, hjemmefra 16 år gammel. Hun 

har niårig skole, har arbeidet som hjemmehjelp og i barnehage og er nå uføretrygdet. 

Hun har en sønn født i 1983, som kom under barnevernets omsorg i 1996. I 1988 ble 

hun innlagt som dagpasient ved Sentralsykehuset i X på grunn av angst- og 

rusproblemer. Der var hun under behandling i fire år, først ett år med dagterapi, deretter 

tre år med gruppeterapi. Hun flyttet til kommunal leilighet i 1992, men etter en brann i 

1998 måtte hun bo på ulike hospitser. Hun har hatt fire opphold på --- sykehus, 

akuttavdelingen, sist i oktober 1999. Den siste innleggelsen skjedde med tvang i henhold 

til lov om psykisk helsevern av 28. april 1961 nr. 2 § 5. Etter klage til 

kontrollkommisjonen ble hun utskrevet. 

Den 21. august 2000 ble B innlagt ved ***, --- Sykehus, Klinikk for psykiatri, i medhold 

av den tidligere lov om psykisk helsevern § 5. Hun ble overført til frivillig behandling 23. 

november 2000. Den 25. april 2001 om morgenen kom hun tilbake til avdelingen i 

forkommen tilstand etter et fravær på to døgn. Overlege Vibeke Lie besluttet samme dag 

å utskrive B fra frivillig innleggelse, og vedtok senere samme dag å motta henne til 

tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven av 2. juli 1999 nr. 62 § 3-3 

første ledd bokstav a. B klaget til kontrollkommisjonen, som forkastet klagen 30. mai 

2001. 

Ved stevning 28. juni 2001 bragte B kontrollkommisjonens vedtak inn for Oslo byrett. 

Byretten, som var satt med fagkyndige meddommere, avsa 20. august 2001 dom med 

slik domsslutning: 

”Staten v/Sosial- og helsedepartementet frifinnes.” 

B anket til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten, som var satt med to fagkyndige 

meddommere, avsa 4. februar 2002 dom med slik domsslutning: 

”Byrettens dom stadfestes.” 

B har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. For Høyesterett er spesialist i psykiatri, 

overlege Randi Rosenqvist oppnevnt som sakkyndig. Hun har avgitt en skriftlig rapport 

og har forklart seg for Høyesterett. Det er fremlagt bevisopptak med forklaring fra B. Det 

er videre fremlagt noen nye journalnotater fra Y DPS og fra ***. Saken står ellers i det 

vesentlige i samme stilling som for lagmannsretten. 

B har i korte trekk gjort gjeldende: 

Omgjøringen av hennes innleggelsesstatus fra frivillig til tvungen den 25. april 2001 var i 

strid med forbudet i § 2-3 i psykisk helsevernlov om overføring fra frivillig til tvungent 

vern – konverteringsforbudet. Forbudet er en viktig rettssikkerhetsgaranti, og er ment å 

hindre at frivillig innleggelse i psykisk helsevern skal virke som en felle. Det må derfor 

kreves at pasienten er reelt utskrevet fra frivillig vern før tvangsvedtak treffes, og at 

pasienten er klar over sine valgmuligheter. Det bestrides ikke at *** hadde anledning til 

å avbryte det frivillige vernet når det ikke lenger ble funnet hensiktsmessig. I dette 

tilfellet fant imidlertid innleggelsen sted bare få timer etter utskrivingen, uten at hun var 

klar over hva som skjedde, og uten at hun fikk mulighet til å begjære seg utskrevet. 

Lagmannsretten har korrekt kommet til at vedtaket var i strid med loven. Det bestrides 

at det forelå en nødrettssituasjon. Nødrett må i tilfelle reserveres for rene 
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unntakstilfeller, der det inntrer noe ekstraordinært som krever inngrep for å avverge 

fare. Det forelå ingen slik situasjon her. 

Det dreier seg om en så alvorlig kompetansemangel at vedtaket om tvungent psykisk 

helsevern må kjennes ugyldig. 

Om vedtaket ikke kjennes formelt ugyldig, må resultatet av Høyesteretts behandling bli 

at hun skrives ut fra tvungent psykisk helsevern. Hensynene bak konverteringsforbudet 

tilsier at et tvangsvedtak som er fattet på denne måten, ikke kan vurderes og eventuelt 

opprettholdes etter en nå-vurdering, slik det ellers gjøres ved prøving etter 

tvistemålsloven kapittel 33. Innleggelsen er basert på et ugyldig vedtak, og dersom dette 

ikke skulle ha konsekvenser, ville forbudet ikke ha noen realitet. 

Også EMK artikkel 5 nr. 1 må føre til dette resultat. I henhold til denne bestemmelsen 

kan frihetsberøvelse, herunder overfor sinnslidende, bare skje i samsvar med 

fremgangsmåte foreskrevet ved lov. Bestemmelsen er ikke i seg selv til hinder for 

konvertering fra frivillig til tvungent vern, men krever at tvangsvedtaket er truffet i 

samsvar med internrettslige materielle og formelle regler, og at det ikke er vilkårlig. I og 

med at vedtaket her er truffet i strid med loven, kommer bestemmelsen til anvendelse. 

EMD har i en rekke avgjørelser, i samsvar med vilkårlighetskriteriet, lagt til grunn at et 

brudd på artikkel 5 nr. 1 må få rettsvirkninger, dvs. at vedtaket må kjennes ugyldig, 

eventuelt slik at ugyldigheten fører til utskriving. 

En realitetsprøving ut fra dagens situasjon tilsier også utskriving. B mener at hun ikke 

har en alvorlig sinnslidelse, jf. kravet i psykisk helsevernloven § 3-3. Hun har dels vært 

ute av balanse på grunn av uheldige ytre omstendigheter og rusmiddelbruk, men er i dag 

frisk. Behandlingskriteriet er heller ikke oppfylt. Når det gjelder forverringsalternativet 

gjør hun gjeldende at det ikke er sannsynlig at avbrudd av tvangen vil forverre hennes 

tilstand vesentlig i nær fremtid. Hennes boforhold er i dag gode og stabile, hun har 

kontakt med sin sønn og annen familie, og mestrer tilværelsen. Hun har ingen 

foranledning til å oppsøke rusmiljøer nå, og hun er innstilt på å fortsette medisineringen 

med Risperdal så lenge hun føler at dette har en gunstig virkning. 

Uansett må den totalvurdering som skal foretas etter § 3-3 tredje ledd, føre til 

utskriving. Selv om hun ikke er plaget av bivirkninger av medisinene nå, har hun 

tidligere hatt store plager av dette, og er redd for gjentakelse. Det overgrep som fant 

sted gjennom den ulovlige konverteringen må også trekkes inn i vurderingen. 

Hun har nedlagt slik påstand: 

”1. Vedtak om tvangsinnleggelse av B kjennes ugyldig og hun utskrives fra tvunget 

psykisk helsevern. 

2. B utskrives fra tvunget psykisk helsevern.” 

Staten v/Helsedepartementet har i korte trekk gjort gjeldende: 

Det spesielle ved saken er at konverteringsforbudet i psykisk helsevernloven § 2-3 

påberopes av en person som ikke begjærte seg utskrevet fra sykehuset, men tvert imot 

ønsket fortsatt opphold. Den tidligere lov om psykisk helsevern § 5 tredje ledd, jf. § 4, 

forutsatte uttrykkelig at forbudet bare gjaldt overfor pasienter som selv begjærte seg 

utskrevet. Også forarbeidene til någjeldende lov er inne på det samme, selv om 

spørsmålet kanskje er noe mer åpent. Fra statens side er det viktig å unngå at 

konverteringsforbudet fører til at pasienter som ønsker behandling, men ikke lenger kan 

håndteres forsvarlig på frivillig grunnlag, skal måtte forlate sykehuset. 

Det erkjennes at utskrivingen må ha en realitet før tvangsvedtak kan treffes. I dette 

ligger at pasienten må være klar over at det frivillige vern er opphørt, og dermed kan 

begjære seg utskrevet. Det kan derimot ikke være et krav at pasienten faktisk har forlatt 

institusjonen. Et slikt krav ville være svært formalistisk og uheldig for pasientene. Bs 

ønsket ikke den medikamentelle behandling sykehuset mente var nødvendig, men ønsket 

likevel fortsatt opphold. *** ved overlege Vibeke Lie gjorde det klart for henne at fortsatt 

behandling i tilfelle måtte være tvungen. B valgte å ikke forlate sykehuset, og måtte 

dermed betraktes som reelt utskrevet. 

Konverteringsforbudet i § 2-3 må ses i sammenheng med den plikt til å yte øyeblikkelig 

helsehjelp som sykehuset har etter pasientrettighetsloven § 2-2, helsepersonelloven § 7, 
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spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 og forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske 

helsevernet. Utskriving av pasienter uten oppfølging kan lett komme i konflikt med denne 

plikten. Konverteringen var uansett legitim ut fra nødrettsbetraktninger. Det ville være 

helt uforsvarlig å sende B ut på gaten i den tilstanden hun var i. 

Et eventuelt brudd på konverteringsforbudet får ingen virkninger i dag. Saken behandles 

etter tvistemålsloven kapittel 33. Retten har full kompetanse og prøver alle sider av 

saken. Noen påstand om ugyldighet er det ikke plass for – slike krav må eventuelt 

fremmes ved ordinært søksmål etter kapittel 30, og det er ikke adgang til kumulering av 

kravene i en sak etter kapittel 33. Påstanden om ugyldighet må derfor avvises. 

Eventuelle feil ved innleggelsesvedtaket har uansett ingen betydning for kravet om 

utskriving. Etter psykisk helsevernloven § 3-9 er det dagens situasjon som skal legges til 

grunn ved prøvingen. Det er sikker rett at også vedtak som måtte finnes ugyldige da de 

ble truffet, kan og skal opprettholdes dersom vilkårene er oppfylt på prøvingstidspunktet. 

Det er ikke grunnlag for å sette konverteringsforbudet i en særstilling i så måte, jf. den 

såkalte Almanakkdommen i Rt. 1998 side 937. 

Eventuelt brudd på EMK artikkel 5 nr. 1 tilsier ingen annen vurdering av spørsmålet. Det 

følger av artikkel 5 nr. 4 at lovligheten skal prøves av en domstol, noe som til overmål er 

oppfylt her. Artikkel 5 nr. 5 gir eventuelt rett til erstatning, men ellers kreves ikke 

særlige kompensasjonstiltak. 

Vilkårene for tvungent psykisk helsevern overfor B er til stede. Ifølge den sakkyndige har 

hun en alvorlig sinnslidelse. Behandlingskriteriet – forverringsalternativet – er også 

oppfylt. B har i høy grad profitert på den tvungne behandlingen. Hun er nå etablert i 

egen leilighet i sykehusets regi og fungerer greit så lenge hun får depotmedikasjon. Ved 

utskriving er det stor sannsynlighet for at hun vil slutte med medisiner, noe som raskt vil 

føre til rusmisbruk og tilbakefall. Totalvurderingen etter § 3-3 tilsier at hun forblir under 

tvungent vern en stund til. Selv om et eventuelt brudd på konverteringsforbudet kan tas 

i betraktning ved en slik vurdering, tilsier det ikke noe annet resultat i denne saken. 

Staten v/Helsedepartementet har nedlagt slik påstand: 

”1. Kravet i den ankende parts påstand punkt 1 avvises. 

2. Staten v/Helsedepartementet frifinnes.” 

Mitt syn på saken: 

Jeg behandler først spørsmålet om innleggelsen av B den 25. april 2001 var et brudd på 

konverteringsforbudet i psykisk helsevernloven 2. juli 1999 nr. 62 § 2-3. Bestemmelsen, 

som står i kapittel 2 om frivillig psykisk helsevern, lyder slik: 

”§ 2-3. Forbud mot overføring fra frivillig til tvungent psykisk helsevern 

Ingen som er under psykisk helsevern etter eget samtykke kan overføres til tvungent 

psykisk helsevern mens det frivillige vernet pågår.” 

Tilsvarende forbud fantes i den tidligere lov om psykisk helsevern av 28. april 1961 nr. 2. 

Forbudet kom her til uttrykk ved at § 5, som gjaldt tvungen innleggelse, hadde følgende 

bestemmelse i tredje ledd: 

”Den som er innlagt i sykehus, kan beholdes i sykehuset uten eget samtykke hvis 

vilkårene etter første ledd, jfr. annet ledd, er til stede. Dette gjelder dog ikke om 

innleggelsen har funnet sted etter § 4.” 

Paragraf 4 inneholdt bestemmelser om frivillig innleggelse i psykiatrisk institusjon. I 

første ledd annet punktum het det dessuten: 

”Pasienten skal skrives ut uten opphold dersom han begjærer det.” 

Det er opplyst at forbudet ikke finnes i noe annet nordisk land. Det er ment å sikre 

pasientens tillit til det frivillige psykiatriske hjelpeapparatet. Den som samtykker i frivillig 

behandling, skal være trygg på når som helst å kunne forlate institusjonen eller avbryte 

behandlingen. Å iverksette tvangstiltak mens det frivillige vern pågår kan oppleves som 

et tillitsbrudd. 

Flertallet i NOU 1988: 8 Lov om psykisk helsevern uten eget samtykke, foreslo 

bestemmelsen opphevet. Det ble vist til at de innleggelseskriterier som ble foreslått, var 
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så strenge at de ville tilsvare en inntaksplikt for institusjonen. Videre het det på side 128 

i utredningen: 

”Fordelene ved en slik ordning er påtagelige. For det første medfører det en mulighet for 

å behandle langt flere pasienter under frivillige vilkår, fordi man ikke er nødt til å etablere 

tvangsvilkår av rene ”safety play”-grunner. For det annet betyr det at man kan gripe inn 

når dette er påkrevet på en helt åpen og renhårig måte, i stedet for å gå veien om de 

kunstige omgående manøvre man er nødt til å anvende under någjeldende ordning (bruk 

av nødrettsbetraktninger, proforma utskrivninger etterfulgt av prompte nyinnskrivning 

under tvang). De danske erfaringene med en slik praksis er i hovedsaken gode, selv om 

det naturligvis forekommer enkelte tilfelle hvor berettigelsen av slik overføring kan være 

mer diskutabel.” 

Et mindretall i utvalget gikk inn for å opprettholde forbudet. I departementets 

høringsnotat om loven, ble konverteringsregelen foreslått opprettholdt. Det ble vist til at 

flertallets forslag hadde møtt sterke betenkeligheter. I høringsnotatet av august 1997 

uttalte departementet blant annet på side 51: 

”Departementet vil begrunne sitt standpunkt med at de mennesker som underkaster seg 

frivillig psykisk helsevern skal kunne ha visshet for at ”bordet ikke fanger.” Dette har 

med tilliten til psykiatrien å gjøre, men også at de menneskene som kommer til 

psykiatrien skal ha følelsen av at de blir behandlet med redelighet og respekt.” 

I Ot.prp. nr. 11 (1998-99) viste departementet til at noen høringsinstanser hadde 

etterlyst en nærmere vurdering av den praktiske gjennomføring av forbudet, herunder 

hvor langt man kunne gå i å "snu pasienten på institusjonens trapp", for så å etablere 

tvungent psykisk helsevern. Bruk av nødrett var også tatt opp. Kontrollkommisjon II ved 

Dikemark sykehus bemerket blant annet, jf. proposisjonen på side 64: 

”Kontrollkommisjon II har ved flere anledninger støtt på problemstillingen at sykehuset 

ser behov for overføring fra frivillig til tvungent psykisk helsevern, i situasjoner hvor 

pasienten har blitt dårligere etter en tids opphold under en frivillig innleggelse. I noen 

situasjoner kan det virke tungvint at pasienten i slike situasjoner skal skrives ut og 

forlate sykehusområdet før en ny innleggelse kan finne sted. Iflg de uttalelser som er gitt 

fra helsetilsynet om dette er det ikke tvil om at dette må gjøres. Kontrollkommisjon II for 

Dikemark sykehus er i utgangspunktet enig i at dette prinsipp fastholdes. 

Dersom pasienten ikke selv ønsker å forlate området kan det imidlertid stilles spørsmål 

ved et krav om formell utskriving kombinert med et krav om at pasienten skal forlate 

sykehusområdet. Det kan være nyttig om dette spørsmålet blir klargjort.” 

Departementet uttalte om dette på side 65: 

”Etter gjeldende rett følger det av lov om psykisk helsevern § 4 første ledd at en pasient 

skal utskrives uten ugrunnet opphold hvis han eller hun begjærer det. Departementet har 

under arbeidet med foreliggende lovutkast ikke funnet det nødvendig å uttale dette 

eksplisitt. Utgangspunktet er imidlertid likevel at en frivillig innlagt pasient har rett til å 

bli utskrevet uten ugrunnet opphold hvis han eller hun begjærer det. Dette vil som 

tidligere gjelde med den reservasjon at det må være anledning til å forberede 

utskrivelsen, ved f eks å underrette de nærmeste pårørende og sørge for at pasienten 

blir tatt i mot på det sted han eller hun utskrives til. 

I de tilfeller hvor situasjonen vurderes slik at vilkårene for tvungent psykisk helsevern jf 

lovutkastets § 3-3 anses oppfylt, må det imidlertid være anledning til å iverksette relativt 

raske tiltak for å få pasienten under slikt vern. Tiltakene forutsettes likevel ikke iverksatt 

på en slik måte at det ikke blir realitet bak utskrivningen. 

En tilbakeholdelse utover dette kan bare skje dersom forholdene gir grunn til å bruke 

reglene om nødrett i straffelovens § 47, hvilket bare vil gjelde dersom det er en 

overhengende fare for at pasienten i tilfelle utskrivning vil påføre seg selv eller andre 

alvorlig skade på liv eller helse. En tilbakeholdelse kan da bare skje så lenge 

nødrettsituasjonen består, det vil si den tid som er nødvendig for å avverge den akutte 

krisesituasjonen. I de tilfeller faglig ansvarlig finner grunnlag for tilbakeholdelse på 

nødrettslig grunnlag bør kontrollkommisjonen snarest mulig underrettes om dette.” 



Jeg er enig med lagmannsretten når den uttaler at det ikke er tilstrekkelig at 

bestemmelse om utskriving er truffet før vedtak om tvangsinnleggelse. Bestemmelsen i § 

2-3 skal sikre at en pasient som er frivillig innlagt, når som helst skal kunne begjære seg 

utskrevet. Det må da kreves at det er en realitet bak utskrivingen. Selv om det av 

notoritetsgrunner vil være mest gunstig, kan det neppe i alle situasjoner kreves at 

pasienten rent faktisk er ute av sykehuset før tvangsvedtak fattes. Derimot underbygger 

hensynet til selvbestemmelsesretten at utskrivingen må være en realitet i den forstand at 

pasienten faktisk er i stand til å forlate institusjonen, eventuelt kan be om hjelp til det. 

B begjærte seg ikke utskrevet den 25. april 2001. Tvert imot ga hun uttrykk for et ønske 

om fortsatt å bli på sykehuset. Derimot motsatt hun seg tvangsbehandling. Det 

avgjørende i denne situasjonen må være om det i utskrivingen lå tilstrekkelig realitet til 

at B fikk anledning til å oppfatte og overveie alternativene, og eventuelt benytte seg av 

sin adgang til å forlate sykehuset. 

Situasjonen var at hun, etter to døgns fravær fra sykehuset, etter det som er opplyst 

kom tilbake kl. 07.30 i trett og forkommen tilstand, og umiddelbart la seg til å sove. 

Klokken 09.30 ble hun vekket og tatt med i drosje til Y DPS for akuttvurdering/tvungen 

legeundersøkelse. I utskrivningsnotatet skrev ansvarlig lege, overlege Vibeke Lie: 

”Status presens kl 0930: 

Jeg snakker med pasienten på hennes rom sammen med en av miljøpersonalet. Hun er 

forkommen, med små pupiller, snakker usammenhengende og kan ikke gjøre rede for 

seg. Hun er ustelt, skitten, blodflekker på klærne og har kul i pannen. Hun nekter å ha 

ruset seg, men forteller at hun har svimt av og vært på legevakten i natt. 

Når jeg spør henne hva hun har gjort og hvorfor hun gjør dette sier hun at det er fordi 

jeg/psykiatrien ødelegger henne. Hun legger ut som før om at hun bare trenger en bolig 

og at alt ellers er bra. Hun har ingen innsikt eller evne til å forholde seg til sin egen 

situasjon. 

Vurdering/Konklusjon: 

Pasienten har en alvorlig personlighetsforstyrrelse med et pågående alvorlig stoffmisbruk 

av særlig amfetamin. Hun blir svært paranoid psykotisk i disse periodene, som hun er nå. 

Det har vært gjort et forsøk på frivillig behandling siden november 2000, men vår 

samlede konklusjon er at pasienten trenger nevroleptikabehandling, noe hun ikke vil ta 

frivillig. Hun vil forkomme dersom hun utskrives til et vagabonderende liv. Jeg mener 

derfor at det i dette tilfellet er overhengende nødvendig at pasienten fraktes av oss til Y 

DPS for planlagt legevurdering for en reinnleggelse under §3.3, tvangsbehandling i 

døgninstitusjon. Vi holder plassen ledig for henne under denne vurderingen i dag.” 

Etter begjæring fra fungerende bydelsoverlege og legeundersøkelse på Y DPS ved lege 

Regina Margraf og innleggelsesbegjæring fra bydelslegen, skrev overlege Vibeke Lie i 

innkomstnotat samme dag: 

”Status presens kl 1330 ved ankomst til ***: 

Pasienten er sliten og vil ikke snakke. Hun gjentar at vi ødelegger livet hennes. Hun 

snakker usammenhengende om hva hun har gjort de siste dagene. Hun forteller at hun 

har vært på legevakten fordi hun har besvimt og at hun ikke ville være her fordi hun 

mener vi ødelegger henne. Hun benekter rusing og nekter å avlegge urinprøve. Hun er 

forslått og sløv, små pupiller og drikker mye. 

Vurdering/Konklusjon: 

Pasienten vurderes nå som paranoid psykotisk og i bakrus etter rusing i flere døgn. Hun 

har en godt dokumentert sykehistorie med en alvorlig personlighetsforstyrrelse, 

mangeårig rusmisbruk og hun er diazepamavhengig. Hun er kognitivt redusert og har 

ikke innsikt i egen situasjon. Vi har forsøkt frivillig behandling i institusjon fra 23 11 00 

og hun har hatt en rask forverring slik vi har vurdert situasjonen etter det.” 

På grunnlag av dette fattet overlege Lie tvangsvedtak etter lovens § 3-8 jfr. § 3-3 og § 

3-1. 

Partene er uenige om B faktisk forsto at hun ble utskrevet i den forstand at hun kunne 

forlate sykehuset, og at alternativet til å bli og eventuelt motsette seg behandling, kunne 

bli tvungen innleggelse. Ut fra det som er beskrevet om hennes tilstand, og med støtte i 
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forklaringen fra den sakkyndige, overlege Rosenqvist, finner jeg det klart at 

fremgangsmåten i dette tilfellet ikke tilfredsstilte kravet om det må være en realitet bak 

utskrivingen. 

Når det gjelder spørsmålet om nødrett, må man se på hvilke alternativer som forelå i den 

aktuelle situasjon. Det er på det rene at det ikke ville vært forsvarlig å sende B ut av 

sykehuset i den tilstanden hun var. Jeg tar ikke standpunkt til hva den rettslige situasjon 

ville vært dersom hun selv hadde ønsket å forlate sykehuset umiddelbart. Hennes ønske 

var imidlertid å bli på sykehuset, i hvert fall til hun var uthvilt og hadde funnet et annet 

sted å oppholde seg. Ifølge den sakkyndige var det ikke noe som tilsa at situasjonen var 

uhåndterlig der og da. Et mer nærliggende alternativ ville etter hennes oppfatning være 

å la henne sove ut, for deretter å ta spørsmålet om utskrivingen og konsekvensene av 

den opp med henne når hun var uthvilt. I mellomtiden kunne man forberedt et eventuelt 

vedtak om tvangsinnleggelse, noe det ikke er omstridt at det er adgang til. Jeg er enig i 

denne vurdering, og konkluderer dermed, i motsetning til lagmannsretten, med at det 

her ikke forelå en nødrettssituasjon. Spørsmålet om nødrett som tvangsgrunnlag er det 

da ikke nødvendig for meg å gå nærmere inn på. 

Min konklusjon er derfor at det ved den tvungne innleggelsen skjedde et brudd på 

konverteringsforbudet i psykisk helsevernloven § 2-3. En konsekvens av dette er at 

vedtaket også var i strid med EMK artikkel 5 nr. 1. Spørsmålet er så hvilke virkninger 

dette skal få for B. 

Søksmålet er anlagt etter tvistemålsloven kapittel 33 som sak om overprøving av 

kontrollkommisjonens vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern i henhold til 

psykisk helsevernloven § 7-1. Retten skal etter tvistemålsloven § 482 prøve alle sider av 

saken, og skal dermed selv treffe realitetsvedtak, ut fra en fri bevisbedømmelse. Det er 

sikker rett at denne realitetsvurderingen skal skje ut fra forholdene på domstidspunktet. 

Det er dermed ikke en gyldighetsprøving retten skal foreta, og det er i prinsippet ikke 

adgang til å påstå et vedtak kjent ugyldig. Jeg er derfor enig med staten i at denne del 

av Bs påstand må avvises. Jeg bemerker her at den domstolsprøving tvistemålsloven 

kapittel 33 gir anvisning på, er en mer omfattende prøving enn gyldighetsprøving av 

offentlige tjenestehandlinger etter kapittel 30, og at løsningen i så måte derfor ikke kan 

være i strid med EMK artikkel 5 nr. 4 om krav til domstolsprøving. 

Dette utelukker likevel ikke at et vedtak kan lide av slike feil at det, i eksepsjonelle 

tilfeller, må kunne oppheves og eventuelt hjemvises til ny behandling i forvaltningen, jf. 

Schei: Tvistemålsloven side 1210. Etter hans oppfatning kan det i så fall kun gjelde for 

helt graverende tilfeller. Det foreligger lite rettspraksis om dette. Almanakkdommen i 

Rt. 1998 side 937 gjaldt et tilfelle der det ved overgang fra frivillig innleggelse i 

psykiatrisk sykehus til tvangsinnleggelse, var begått en rekke saksbehandlingsfeil, 

herunder at pasienten ikke ble underrettet om at han hadde rett til utskrivning fra det 

frivillige vernet, og om at han faktisk var utskrevet. Byretten hadde opphevet vedtaket 

på grunn av saksbehandlingsfeil. Om dette uttalte førstvoterende: 

”Siden Høyesterett har full kompetanse i saken, er spørsmålet så om de 

saksbehandlingsfeil som i og for seg kan konstateres, hver for seg eller samlet, har en 

slik karakter at de bør utelukke at Høyesterett anser A for å være tvangsinnlagt og 

realitetsbehandler kravet om utskrivning.” 

Jeg mener at dette kan være et hensiktsmessig utgangspunkt for vurderingen, og legger 

til grunn at det man i første rekke har siktet til er vedtak som lider av så grove 

kompetansemangler at de i realiteten må betraktes som en nullitet. I slike tilfeller vil 

normalt ikke domstolene ha det nødvendige grunnlag for å foreta den realitetsvurdering 

tvistemålsloven § 482 pålegger. I Almanakkdommen dreide det seg om en rekke feil, alle 

definert som saksbehandlingsfeil, hvorav den alvorligste nok var at vedtaket om 

tvangsinnleggelse ikke var skriftlig nedfelt, men først i ettertid ble bekreftet gjennom et 

almanakknotat fra den ansvarlige overlege. Høyesterett kom til at vedtaket reelt sett ble 

truffet den aktuelle dagen. Avgjørelsen på dette punkt er blitt kritisert, uten at jeg går 

nærmere inn på dette. Heller ikke ellers forelå feil som kunne hindre en realitetsprøving. 

Betydningen av feilene med hensyn til overgang fra frivillig til tvungen status, ble det 

ikke uttalt noe uttrykkelig om i dommen. 

http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=00051731&hash=L19990702YYY2D62YYY2EYYYC2YYYA72YYY2D3
http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=00051739000200010004&hash=L19990521YYY2D30YYY2EV2YYY2EARTYYY2E5
http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=000521910005&hash=L19150813YYY2D6YYY2EK33
http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=00051731&hash=L19990702YYY2D62YYY2EYYYC2YYYA77YYY2D1
http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=000521910005&hash=L19150813YYY2D6YYY2EYYYC2YYYA7482
http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=00051739000200010004&hash=L19990521YYY2D30YYY2EV2YYY2EARTYYY2E5
http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=00024131&hash=RT19980937
http://abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=browse&doc_action=setDoc&doc_keytype=tocid&doc_key=000521910005&hash=L19150813YYY2D6YYY2EYYYC2YYYA7482


Overført på vår sak blir spørsmålet om feilen har en slik karakter at den bør utelukke at 

domstolene anser B som tvangsinnlagt den 25. april 2001. Jeg bemerker her, uten at det 

har betydning for saken, at kontrollkommisjonen vurderte begge vedtakene som ble 

truffet den 25. april, og uttalte at det kunne stilles spørsmål ved realiteten i dem. 

Konklusjonen var likevel at lovlig tvangsvedtak var fattet. Spørsmålet om det i tilfelle 

dreier seg om en saksbehandlingsfeil eller en materiell kompetansemangel har mindre 

betydning for vurderingstemaet, som må være om vedtaket lider av slike mangler at det 

unndrar seg realitetsprøving. Jeg er kommet til at dette ikke er tilfelle. Selv om 

konverteringsforbudet er en viktig rettssikkerhetsgaranti, kan jeg ikke se at det er 

grunnlag for å sette det i en særklasse i forhold til andre bestemmelser med dette 

formål. 

Det er ikke omstridt at lovlig tvangsvedtak, med en noe annen prosedyre, kunne vært 

fattet senere, muligens allerede samme dag. De nødvendige prosedyrer var ellers fulgt, 

nødvendig dokumentasjon og legeundersøkelse forelå, og jeg må legge til grunn at de 

materielle vilkår for tvungent psykisk helsevern var oppfylt på vedtakstidspunktet. 

Jeg er ikke enig i at konverteringsforbudet blir helt uten konsekvenser om min forståelse 

av lovens ordning legges til grunn. Her som ellers er det adgang til eksempelvis å reise 

erstatningssøksmål. 

Jeg kan heller ikke se at EMK artikkel 5 nr. 4 skal tilsi et annet resultat. Jeg viser til det 

jeg har bemerket tidligere om denne bestemmelsen. 

Jeg går så over til å vurdere vilkårene for å tilbakeholde B under tvungent psykisk 

helsevern. Jeg bemerker innledningsvis at det ikke lenger er snakk om døgnopphold i 

institusjon. Hun er etablert i egen leilighet i regi av sykehuset, og tvangen består i 

depotinjeksjon av Risperdal hver 14. dag. Som jeg tidligere har vært inne på, skal 

vurderingen skje ut fra dagens situasjon. 

Grunnvilkåret etter psykisk helsevernloven § 3-3 er at det må foreligge en alvorlig 

sinnslidelse. Det legges vanligvis til grunn at det må dreie seg om en psykose. Under Bs 

opphold ved *** har diagnosen variert noe. 

Den sakkyndige har i sin rapport gitt uttrykk for at B har diagnosen paranoid schizofreni. 

Hun uttaler blant annet: 

”Diagnostisk har hun vært oppfattet som en person med en paranoid psykose og med 

adferdsforstyrrelser grunnet i rus av flere rusmidler. Det har også ved enkelte 

journalnotat vært diskutert en schizofrenidiagnose. 

Den sakkyndige er av den oppfatning at hun oppfyller kriteriene for diagnose F20.0 

paranoid schizofreni selv om hun ikke fremstår som en typisk schizofren pasient nå som 

hun er adekvat medisinert. Dette begrunnes med at hun over år, i alle fall fra 1998 har 

hatt symptomer som at det har vært stemmer i hodet som har snakket til henne, at folk 

har oppført seg merkverdig visavis henne: stjålet tingene hennes, sendt stråler på 

henne, at hun har fått en ”microdings” implantert i kroppen, at andre har tatt hennes 

identitet. Dette er så massive og så differensierte vrangforestillinger, inklusive 

hallucinasjoner, at hun ikke oppfyller diagnosen F20.2 Paranoid psykose. (ICD-10 Den 

internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer og beslektete helseproblemer, 

10 utgave, Norsk utgave, Statens Helsetilsyn (1996). Den sakkyndige finner det ikke på 

noe vis sannsynlig at disse symptomene ikke har vært av psykotisk grad, men 

fremkommet for eksempel ved bevisst løgn fra pasienten til helsevesenet, selv om den 

sakkyndige mener det sannsynlig at B ikke kommer med korrekte uttalelser i forbindelse 

med stoffmisbruk. 

Det er vanligst at schizofreni debuterer i sen ungdomstid/tidlig voksen alder, men det er 

ikke umulig, spesielt hos kvinner, at debuten er noe senere, frem mot overgangsalderen. 

B var ca 40 år da hun sikkert hadde symptomer på schizofreni, men det kan tenkes at 

hun allerede under den siste tiden hun var i poliklinisk gruppe på X hadde begynnende 

symptomer. Det var i alle fall da hennes sosiale oppløsning tok fart. 

Det er også dokumentert flere ganger at antipsykotisk medikasjon har hjulpet henne, og 

at hun har raskt blitt dårligere ved seponering av medisiner. Ved ett tilfelle er det 
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journalført at allerede etter kort tid med redusert medikasjon (pga bivirkninger) kom til 

oppblussing av hennes symptomer. 

Jeg finner at hun også har oppfylt diagnosen F 19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 

som skyldes bruk av flere stoffer. 

Det kan tenkes at hun nå har redusert sitt misbruk, noe hun selv hevder. Men det er 

flere års erfaring med en vesentlig underrapportering av misbruk og også benektning når 

urinprøver har påvist slikt bruk. Det at hun ikke ville vise meg armene sine, er ikke noe 

bevis for stadig sprøytemisbruk, men jeg oppfatter det i denne sammenheng som 

påfallende. Disse psykiske symptomene har delvis vært angst, delvis abstinensplager 

med mulige kramper. Man kunne vurdere om denne diagnosen og en eventuell 

personlighetsforstyrrelse kunne være en alternativ diagnose til schizofreni, men det 

mener jeg ikke er rimelig å anta, da de schizofrene symptomene har vært så omfattende. 

Etter min oppfatning har B en alvorlig sinnslidelse slik jeg har forstått lovens (Rt.-1993 -

249 og HR-2000-00842 2001-06-15) Hun fremstår riktignok ikke med psykotiske 

vrangforestillinger i dag, men med en total manglende sykdomsforståelse, en manglende 

forståelse for alvoret i hennes situasjon de siste 4-5 årene, en fastlåst forståelse av at 

legene har misforstått det meste og en kanskje urimelig optimisme i forhold til fremtidig 

yrkesaktivitet. Hun har også et bagatelliserende forhold til rusmisbruk.” 

Jeg finner etter dette å måtte legge til grunn at grunnvilkåret alvorlig sinnslidelse er 

oppfylt, jf. også Rt. 2001 side 1481 på side 1486. 

Om tilleggskriteriet er det enighet om at det bare er behandlingskriteriet – 

forverringsalternativet – som er aktuelt. Den sakkyndige uttaler om dette: 

”Det er etter min mening dokumentert i overbevisende grad hvorledes behandlingen av B 

både psykiatrisk og sosialt ikke lot seg gjennomføre ved kortvarige inneleggelser frivillig 

eller ved tvang, eller ved en lengre innleggelse på frivillig basis. Rehabiliteringen av 

henne har vært en møysommelig prosess som har involvert ***, Y DPS, aktivitetssenter 

…, aktivitetssenter xxx, sosialkontoret og fastlege. Dette har slik jeg ser det vært 

forbausende vellykket. B har i dag en bosituasjon, et nettverk og en stabil helse som 

man ikke ville tro var mulig for en tid siden. Det er ikke sannsynlig at videre behandling 

av henne vil gi henne utsikt til helbredelse eller ytterligere bedring i betydelig grad. 

Hun har bodd i egen leilighet siden 1. juni i år (botrening før det) og har brukt Risperdal 

depot siden omtrent samme tid. Dette må anses som en optimal situasjon. Hun har for 

tiden ikke bivirkninger, og den antipsykotiske virkningen synes bra. Med de mange 

psykotiske episodene, eller den kontinuerlige psykosen, fra 1998, vil det være alment 

akseptert blant psykiatere at hun bør bruke antipsykotisk medikasjon resten av livet. 

Hun sier også at hun nå er innstillet på å fortsette med Risperdal, da hun føler at det gjør 

henne godt. Hun sier likevel at hun ønsker å slutte med det på sikt. Jeg finner det rimelig 

å anta at dersom hun slutter med medisiner, vil hennes psykose raskt blomstre opp 

igjen, selv om det sosiale nettverk fungerer. Dersom det så rakner sosialt rundt henne, 

vil hun igjen være inne i en rask negativ spiral. 

Jeg har ikke muligheter for å spå når B vil seponere medisin dersom hun får anledning til 

dette, men jeg finner det mest sannsynlig at hun kommer til å seponere. Dette 

begrunnes i hennes manglende sykdomsinnsikt og hennes nokså negative opplevelse av 

psykiaterne som har stått for medisinering. Jeg finner det mest sannsynlig at hun vil 

foreta en slik seponering relativt snart (innen uker/få måneder), i så tilfelle, er det 

sannsynlig at hennes tilstand i meget nær fremtid vil bli vesentlig forverret.” 

Den sakkyndige har i sin forklaring for Høyesterett fastholdt og utdypet sine vurderinger. 

Hun uttalte, etter å ha fulgt forhandlingene, at hun anså det lite sannsynlig at B med sin 

manglende sykdomsinnsikt og sitt forhold til rusmidler, ville fortsette å ta medisinen 

dersom hun ble skrevet ut av tvungent psykisk helsevern. Hun pekte på at Risperdal 

ennå ikke er godkjent for blå resept, og derfor vil bli svært dyrt for B å bruke. Det er 

godtgjort at medikamentet har svært god effekt for henne. Selv om det ikke har 

plagsomme bivirkninger, finner jeg, etter den sakkyndiges uttalelse, at det er stor 

sannsynlighet for at B vil slutte med dette forholdsvis snart dersom hun ble utskrevet, og 

at hun da får sin tilstand vesentlig forverret. Jeg legger til grunn at dette vil skje innenfor 
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en to-måneders periode, og at kravet til ”meget nær fremtid” er oppfylt, jf. Rt. 2001 side 

752. 

Ved den helhetsvurdering som skal foretas etter lovens § 3-3 tredje ledd, må det legges 

betydelig vekt på Bs eget klart uttrykte ønske om å bli utskrevet fra tvungent psykisk 

helsevern. Det må også tas i betraktning at innleggelsen skjedde ved brudd på 

konverteringsforbudet og at dette, i tillegg til å ha vært en belastning for henne, nok har 

svekket hennes tillit til det psykiske helsevern. På den annen side har hun klart profitert 

på den behandling hun har fått, og hun uttrykker at hun i dag er fornøyd med 

tilværelsen. Hun er etablert i egen leilighet, hun har god kontakt med sin sønn, og hun 

deltar i ulike aktiviteter. Det er en stor og nærliggende fare for at hennes livssitusjon vil 

bli vesentlig forringet om hun nå skrives ut. Inngrepet kan heller ikke ses som en 

urimelig stor belastning, så lenge det ikke er snakk om institusjonsinnleggelse, og den 

aktuelle medisinen ikke gir plagsomme bivirkninger. 

Jeg konkluderer dermed med at Bs anke ikke fører frem. 

Jeg stemmer for denne 

D O M : 

1. Kravet i Bs påstand punkt 1 avvises. 

2. For øvrig frifinnes staten v/Helsedepartementet. 

Dommer Skoghøy: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

Dommer Gussgard: Likeså. 

Dommer Flock: Likeså. 

Dommer Gjølstad: Likeså. 

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

dom: 

1. Kravet i Bs påstand punkt 1 avvises. 

2. For øvrig frifinnes staten v/Helsedepartementet. 

Riktig utskrift bekreftes: 
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