
Krav til helsepersonell for å få kvalitet i 
vurderingene ved tvangsbehandling i 
somatikken 

 
 

Konsernoverlege, advokat Gudleik H. Leir 



Hva er tvang? 

• Undersøkelse, 
behandling eller 
tilbakeholdelse mot 
pasientens vilje 

  
• Tvang er tiltak for å 

omgå motstand hos 
pasienten. 



Tvangens historie 

• Første skrevne kilder fra 
5. århundre før Kristus 

 Systematisk observasjon 

 

• Første psykiatriske 
sykehus 

 Bagdad år 707 

 

• Psykiatriske sykehus i 
Europa fra 1300-tallet 



Tvangens historie 

• Pasientene ble lenket 
fast i fjøset 

• Fra år 1900 voldsom 
økning i psykiatriske 
plasser 

 - Fra privat forpleining 

 - Fra fattighusene 



Tvangens historie 

• Tilbakeholdelse 

• ECT 

• Lobotomi 

• Nevroleptika 50-tallet 

 

• Motreaksjon på 60-
tallet – nedbygging av 
sykehus 



Tvangens rettsgrunnlag 

• Legalitetsprinsippet 
– Nødrett 
– Lex spesialis 

• Sosialtjenesteloven 

• Pasientrettighetsloven 

• Smittevernloven 
• Psykiatrihelselovgivning 

– Menneskerettigheter 
• FN 

• EMK 



Kvalitetsbegrepet 

Juridisk standard 
Endres over tid, med politiske, økonomiske og kulturelle endringer 

Formål 
Varighet 

Nytte 

Kostnad 

Skjønnhet 

Flerbruksegenskaper 

 



Statens helsetilsyn 

 Kvalitet kjennetegnes ved 

 virkningsfulle (fører til en helsegevinst) 

 trygge og sikre (unngår uønskede hendelser) 

 involverer brukerne og gir dem innflytelse 

 er samordnet og preget av kontinuitet 

 utnytter ressursene på en god måte 

 er tilgjengelige og rettferdig fordelt 



Kvalitetsbegrepet 

Si meg hvem du er, så skal jeg 
fortelle deg hva kvalitet er 



Naturretten 

Aristoteles 

Ordnet av naturen og 
gjelder derfor over alt og 
til alle tider. 

- Gjerne i motsetning 
til statlig og geistlig 
lovgivning 



Naturretten 

• En reise i 
naturretten: 

– Elgen 

– Sauen 

– Og......... 



Naturrett og menneskerettigheter 

• Vern mot vilkårlig 
frihetsberøvelse 

• Rett til privatliv 

• Ytringsfrihet 

• Religionsutøvelse 

• Selvbestemmelse 

• Organisasjonsfrihet 

• .............................  



Menneskerettigheter 



Verdenserklæringen om 
menneskerettigheter 

 Innledning 

 Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og 
uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av 
menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og 
fred i verden... 



Naturrettens utgangspunkt 

 Menneskets verdighet begrunnet på en naturgitt 
kvalitet som er iboende i menneskets natur 
 

 Uavhengig av så vel gudstro og fornuftsautoritet har 
alle mennesker verd kun i kraft av å være menneske 
 

 Alle er bærere av iboende, ukrenkelig verdi uavhengig 
av rase, nasjonalitet, kjønn, alder, hudfarge, seksuell 
legning og livssyn 
 



Verdighet 

 Verdighet kommer til uttrykk i samhandling  

 og er best synlig når den krenkes 



Fra verdi til kvalitet 

 Verdigrunnlag 
 Byggesteiner for den etiske tenkning som visjonen bygger på 

 Etikk 
 Den moralfilosofiske drøfting som avklarer hvilke moralske 

valg vi skal ta for på bakgrunn av verdigrunnlaget 

 Visjon 
 Den overordnede moralske rettesnor for å leve opp til 

verdiene, for eksempel i form av lovverk 

 Kvalitet 
 Resultat av den praktiske daglige arbeids-metodikk for å 

oppnå virksomhetens mål på bakgrunn av verdiene 



Skranker for tvangsbruk 

• Psykiatriske 
pasienter: 

– Stedbundet ansvar 

– Sykdomsspesifikk 

– Profesjonskrav 

– Regler for frivillighet 
og overgang til tvang 

– Kontrolltiltak 

– Kontrollkommisjon 

– Klageadgang 

 



Skranker for tvangsbruk 

• Somatiske pasienter: 

– Over 16 år 

– Ingen diagnosekrav 

– Motsette seg tiltaket 

– Personellkrav: 
Helsepersonell 

– Mangle 
samtykkekompetanse 

  



Samtykkekompetanse 

  
  
Når har pasienter samtykkekompetanse? 



Samtykkekompetanse 

• Evne til å oppfatte informasjon 

  
• Evne til å forstå og sette informasjonen i 

sammenheng med  egen situasjon 

  
• Evne til å uttrykke et ønske 



FARV 
Pasientens evne til å forstå informasjon som er 

relevant for beslutningen om helsehjelp – det vi kan 

kalle forståelse i snever forstand 

anerkjenne informasjon i sin egen situasjon, spesielt 

med tanke på egen lidelse og mulige konsekvenser av 

ulike behandlingsalternativer 

resonnere med relevant informasjon i en avveining av 

ulike behandlingsalternativer 

og uttrykke et valg 

https://tidsskriftet.no/2019/01/helse-og-jus/tvangsbehandling-av-somatisk-sykdom-ved-psykisk-lidelse?medlemmer_Legeforeningen= 



Helsepersonell! 



Helsepersonell! 

Helsepersonellet skal personlig sørge for at 
menneskerettighetene blir fulgt og at man 

aldri går over grensen for den enkeltes 
fysiske og psykiske integritet. 



Hva er tvang? 

• Bevegelseshinder 

• Tilbakeholdelse  

• Medisiner 

• Unnlatelse 

• GPS / posisjonssøker 

 

• Bilde- og lydoverføring – ulovlig 

 

• Tvangen må være avstemt mot hva man kan 
oppnå av helsegevinst 

 



Når pasienten vil hjem 

• Hva er «utskrivelse på eget ansvar»? 

– Hvilket ansvar? 

– Ansvar for hva? 

– Konsekvenser 
• Terapeutisk 

• Administrativt 

• Faglig/økonomisk 



Hva gjør vi? 

• Når fattes vedtaket? 

- Den faktiske situasjonen 

• Dokumentasjon 

• Drøfting 

• Vedtak med kopi til 
fylkeslegen 

- Begrunnelsen 

- Hensynene 

- Tidsangivelsen 

 



Krav til helsepersonell 

 Kjenne verdigrunnlaget 

 Forstå intensjonen med at tvang er en 
rettighet for å sikre like helsetjenester 

 Refleksjon i vurdering av 
samtykkekompetansen 

 Avstemme tvangen mot helsegevinst 

 Dokumentasjon 



Å bruke tvang 

kan forsterke angsten  

for han som er engstelig. 

 

Å bruke tvang 

kan forsterke ydmykelsen 

for henne som har blitt ydmyket. 

 

Å bruke tvang 

må alltid være siste utvei. 

 

Å bruke tvang  

må bare være veien vi velger 

når alle andre veier er prøvd,  

og alle viser seg å være stengt. 

 

 
Helseminister Bent Høie 


