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Kommentar
nummer

Kapittel /side / 
spørsmål:

Kommentarer:

1 Generell Sykepleierforbundet (NSF) mener at høringsversjonen av 
veilederen er konkret, informativ, utfyllende og tydelig.  

Tvang kan være nødvendig for å ivareta liv og helse. 
Samtidig skal det være en høy terskel for å benytte tvang. 
Veilederen må være et verktøy sikre riktig bruk av tvang.  

Veilederen tilkjennegir en gjennomgående god holdning, 
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gode verdier og en respektfull tilnærming overfor den / de det 
gjelder. Veilederen bør være toneangivende overfor all 
tvangsbruk innen helse- og sosialtjenesten i Norge.

Inndelingen med bokser, anbefalinger og fotnoter gir god 
lesbarhet, oversikt og anledning til å fordype seg i aktuelle 
problemstillinger. 

Løsningen med vedlegg med eksempler på ulike brev og 
saksdokumenter er god og vil svare opp etterspurt behov i 
tjenestene.

2 Kap 1, pkt 1.2 og Kap 6, pkt 
6.5

Jamfør 6.5 støtter sykepleierforbundet intensjon om 
veiledning til personell som arbeider med tvang. Etisk 
refleksjon knyttet til selvinnsikt, erfaring, brukerstyring, 
brukermedvirkning, motivasjon og vil være sentrale elementer 
i en slik veiledning.

3 Pkt 2.2 NSF støtter forslaget i veilederen om oppretting av 
"bistandsteam" som skal kunne brukes i aktuelle saker. 

4 Pkt. 3.3 Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern. Veilederen bør 
presisere hjemmel for bruk av tvangsmidler overfor pasienter 
som legges inn etter vedtak etter §§ 10-2 og 10-3 og som er 
innlagt innen psykisk helsevern. 

5 Kap 4 Kommunene får et stadig større ansvar knyttet til 
voksne/eldre personer med rusavhengighet med behov for 
helse- og omsorgstjenester. 

NSF mener at brukere med tilleggsdiagnoser som 
kognitiv svikt, påvist hjerneskade etter overdose, 
begynnende demens, lettere psykisk utviklingshemming eller 
alvorlig psykisk lidelse må nevnes som sentral problemstilling 
i veilederen. 

Det ville være nyttig om veilederen kort gjør rede for bruk av 
kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven som et 
alternativ til bruk av tvangsbestemmelsene i helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 10. 

NSF mener det er en klar plikt fra helseforetakene å tilby 
tilstrekkelige egnede institusjonsplasser. Veilederen bør 
tydeliggjøre dette ansvaret. Dagens praksis er at flere 
helseforetak har svært begrenset antall plasser og 
manglende mulighet til å tilby «egnet institusjonsplass» til den 
enkelte pasient. 

6 Kap 6 NSF mener at dette kapitlet gir gode anbefalinger som 
understøtter en planlagt prosess med god medvirkning fra 
pasienten. Svært positivt at man understreker at et 
tvangsvedtak sikrer retten til frivillig behandling. 

Viktig at veilederen understreker hvilket ansvar 
spesialisthelsetjenesten har til å finne ny egnet plass når 
utagerende og/eller truende situasjoner oppstår når den 
aktuelle institusjonen ikke har kompetanse til å håndtere det. 
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NSF mener i tråd med anbefalingene at kompetansen til å 
håndtere vold og trusler under tvang i hovedsak må ligge i 
spesialisthelsetjenesten. 
 

6.4 Bruk av skjermingsenhet innenfor TSB er i liten grad regulert. 
Uklart som virkemiddel i veilederen.

Pnkt 6.6 Vedlagt: Jordmorforbundet NSF sitt høringssvar i sin helhet.

Hvis nødvendig, føy til nye rader (bruk ”sett inn” og ”rader under” i tabellfunksjonen på verktøylinjen).

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Svein Roald Olsen
Fagsjef Spesialrådgiver

Vedlegg

Høring: Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven 
kapittel 10 
Jordmorforbundet NSF takker for anledning til å delta i prosessen med å utvikle en veileder om tvangstiltak ovenfor 
personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesten. Det vises til Helsedirektoratets oversendelse av 
brev, med høringsfrist 01.10.2015.
Jordmorforbundet NSF har behandlet veileder om tvangstiltak i vårt landsstyre, og våre medlemmer er bedt om å 
komme med innspill til saken. Vi vil takke for at vi får anledning til å komme med våre innspill samt påvirke utforming av 
veilederen. Formålet med veilederen er å bidra til riktigere bruk av tvang ved å beskrive hvordan bestemmelsene i 
kapittel 10 skal forstås og anvendes. Veilederen gjennomgår de ulike fasene i en tvangssak, og innehar mange nyttige 
brev- og saksbehandlingsmaler. 
Gjennom å bidra til en mer enhetlig og riktigere bruk av bestemmelsene er målet ifølge direktoratet å sikre at det 
etableres sammenhengende og helhetlige pasient- og brukerforløp. Sentrale elementer er ifølge Helsedirektoratet i 
denne sammenheng aktiv bruker- og pårørendemedvirkning, og et godt samarbeid og samhandling mellom 
tjenestenivåene både før, under og etter tvangsoppholdet.
Jordmorforbundet NSF vil understreke at de regionale helseforetakene og kommunene sammen må ta ansvar for et 
helhetlig helsetilbud for gravide med rusmiddelproblemer. Det er behov for å styrke svangerskapsomsorgen og da 
særlig jordmortjenesten. Dette vil bidra til bedre oppfølging av sårbare gravide, barnet og familien. Et helhetlig ansvar og 
organisering skal ivareta kapasitet, kvalitet, kontinuitet, valgfrihet, trygghet og en samlet ressursutnyttelse. For å oppnå 
dette er det nødvendig med gode samhandlingstiltak og samarbeid både organisatorisk og tverrfaglig, i tillegg til et sterkt 
og godt lederskap. Det er dokumentert at kvinner som får en helhetlig oppfølging, får et bedre utfall av fødselshjelpen. 
Svangerskapsomsorgen skal sikre et helhetlig tilbud om oppfølging som omfatter helsemessige og sosiale forhold som 
har betydning for familien og det kommende barnet. Det må sikres et tverrfaglig samarbeid mellom jordmødre, leger og 
annet personell. Det er særlig viktig at familier med helsemessige, sosiale og rus problemer får god oppfølging. 
Organiseringen av svangerskapsomsorgen må bidra til kontinuitet i tilbudet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. 
Jordmortjenesten er mangelfull og geografisk skjevfordelt. Nær halvparten av landets kommuner mangler 
kommunejordmor, i følge Kommunal Rapport.  Små stillingsbrøker representerer en særlig utfordring i mindre 
kommuner, bare en av seks jordmorstillinger i kommunene er heltidsstillinger. Dette fører til dårlig tilgjengelighet til 
jordmortjenesten, begrensede muligheter for faglig utvikling og vanskelige arbeidsforhold for jordmødrene. 
Et svangerskap gjør at de fleste, også rusmisbrukere, er mer motivert enn noen gang til å få til endringer i livet sitt. 
Mange får et viktig tillitsforhold til jordmor i denne prosessen. For gravide med rusmiddelproblemer gjelder det å 
iverksette frivillige tiltak raskest mulig. Dette dreier seg ofte om avtale om regelmessig urinprøvekontroll, samt for 
eksempel polikliniske samtaler, forsterket helsestasjon, frivillig innleggelse etc. Et rusmisbruk vil være vanskelig å 
avdekke fordi pasienten selv kan tildekke symptomene. Jordmorforbundet NSF mener det må innføres et nasjonalt 
tilbud om livvstilsamtale hos jordmor for alle gravide i første trimester av graviditeten. I Rogaland har dette vært et 
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prøveprosjekt i flere kommuner, med svært gode resultater. Flere andre kommuner har gode erfaringer med å avdekke 
rusproblematikk i svangerskapet gjennom tidlig livvstilsamtale med jordmor. Asker har også gode erfaringer med 
akkurat dette. I en slik samtale vil man kunne avdekke flere med usunt spisemønster og også forholdet til rus og 
alkohol. Dette er det lite rom for ved legekonsultasjonene i dag.
Jordmorforbundet støtter i tillegg, og vil framheve viktigheten av disse momentene i veilederen: 
Vanligvis vil frivillig institusjonsopphold alltid måtte være tilbudt før tvangsinnleggelse er aktuelt. Hjelpetiltak inkluderer 
både institusjonsopphold basert på samtykke (inkludert § 10-4) og ulike former for polikliniske tjenester. For gravide vil 
frivillige urinprøver ofte være aktuelt som en del av hjelpetiltakene.
For gravide vil rusmiddeltesting normalt være et relevant tiltak, der den gravide samtykker til dette. I Norge har man 
gode tiltak for gravide rusmiddelmisbrukere som ikke er i LAR, og slike alternativer bør vurderes først. Søknad til LAR 
kan være aktuelt. En søknad til LAR er frivillig og bør ikke presses på kvinnen. Hvis søknad til LAR vurderes som 
aktuelt, må det sikres oppfølging fra det lokale hjelpeapparat. Hvilke tiltak som skal igangsettes må vurderes grundig i 
hvert enkelt tilfelle, og det som er avgjørende er hva som er best for kvinnen og barnet totalt sett. Dersom kvinnen 
takker nei til LAR vil hjelpetiltaket anses som ”utilstrekkelig”. LAR behandling må alltid innebære et helhetlig 
rehabiliteringsforløp med helhetlig oppfølging og behandling. Jordmorforbundet NSF vil understreke at det er spesielt 
viktig med prevensjonsveiledning før oppstart med LAR.
Både § 10-2 og § 10-3 stiller vilkår om at "hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig". Vurderingen blir om frivillige hjelpetiltak er 
egnet til å hindre helseskade på pasienten selv (§ 10-2) eller fosteret (§ 10-3). Kommunen og fylkesnemndas vurdering 
må baseres på en konkret vurdering av den enkeltes bruk av rusmidler, konsekvenser og erfaringer med det frivillige 
hjelpeapparatet. Selv om ordlyden er den samme etter § 10-2 og § 10-3, innebærer ikke dette at vurderingen skal være 
identisk. For gravide vil det alltid haste med å avslutte rusmiddelmisbruket for å verne fosteret mot skade, og dette har 
også innvirkning på hvilke hjelpetiltak som vil anses som utilstrekkelige overfor gravide. Men også for bruk av §§ 10-2 
og 10-3 må det være klart at den gravide ikke vil gjennomføre et frivillig opphold i institusjonen.
I boks 6.2.1 mottakelse av pasient sier veilederen: 
 "Det bør gjennomføres regelmessige ansvarsgruppemøter.  Deltakere i ansvarsgruppa avgjøres sammen med 
pasienten, i samarbeid med koordinator og institusjonen. Ofte inviteres pårørende, helse og omsorgstjeneste i 
kommunen, behandlingsansvarlig ved institusjon/avdeling, miljøpersonell/primærkontakt til deltakelse i ansvarsgruppe. 
Jordmor og barnevern bør også være en del av ansvarsgruppa dersom det er en sak etter § 10-3. Det er spesielt viktig 
ved en innleggelse etter § 10-3 at det lages en plan for oppfølging av barnet. Dersom mor mister omsorgen må det 
sikres god oppfølging av mor etter fødsel for å ivareta hennes psykiske helse." (I tillegg til det som står på side 74-75 
om fødsel og oppfølgning. )   
Jordmorforbundet NSF vil påpeke at det må tilstrebes kontinuitet i dette arbeidet, slik at jordmoren som har fulgt opp i 
ansvarsgruppen også er med på å legge en plan for svangerskap/fødsel/barseltid. (Eventuell plan bør skrives inn i 
Partus/annet dokumentasjonssystem på forhånd, på lik linje med fødeplan for kvinner med 
fødselsangst/hjerteproblematikk osv.) Deretter gis tilbakemelding direkte til den jordmora som har fulgt opp i forkant av 
fødselen og som skal følge opp i etterkant av fødselen.  Epikriser fra føde/barsel går med post og det tar tid, så i tilfeller 
som dette vil det være ekstra gunstig med "direkte kontakt" per telefon eller mail, før de elektroniske systemer kommer 
på plass mellom de ulike tjenestenivåene i helsetjenesten vår.

Hanne Schjelderup-Eriksen
Leder Jordmorforbundet NSF

Kopi:
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