
ner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser.
Denne virkningen kommer ofte langsomt og uten
sammenheng med de dempende effektene. Ved
akutte psykoser kan den antipsykotiske virknin-
gen komme i løpet av få dager, men ved kroniske
psykoser kan det gå uker eller måneder. Bedrin-
gen viser seg gjerne ved at pasienten blir mindre
interessert eller opptatt av stemmene eller ideene,
som mister sin emosjonelle ladning.

Den psykostimulerende uirkningen av antipsy-
kotika oppnår en gjerne hos pasienter preget av
negative symptomer som apati, autisme, mang-
lende spontanitet og kognitiv svikt. Antipsykotika
kan altså ha en paradoksal effekl både bero-
ligende, psykisk avspennende og antipsykotisk
virkning mot de positive symptomene, og på den
annen side en stimulerende virkning på interesse
for omgivelsene, arbeidsevne, kontaktevne og
psykomotorisk tempo.

En antidepressia airkning. Nyere antipsykotika
kan ha gunstig effekt på depressive symptomer
ved schizofreni. De kan også være nyttige som til-
legg til antidepressiver ved psykotiske depresjo-
ner eller depresjoner som er ledd i bipolare lidel-
ser.

Kvalitative brukervurderinger tyder på at
ønskede virkninger og bivirkninger kan være
ulike aspekter og grader av de samme virknin-
gene, for eksempel økt likegyldighet. Men mid-
lene har også bivirkninger i betydningen effekter
som er uønskede og lett kan skilles fra de tilsik-
tede virkningene, for eksempel de motoriske og
metabolske bivirkningene som er omtalt neden-
for.

l0.l .1.2.2 Effekt ved akutte psykotiske symptomer

Antipsykotika demper positive symptomer (hallu-
sinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser
og kaotisk afferd) hos en del av pasientene. De
har godt dokumentert effekt mot akutte manier
og akutte psykoser ved schizofreni og andre psy-
koselidelser er midlene klart

men
De moderate

skjuler en stor i effekt, der
noen hqr en iøynefallende positiv effekt, mens
andre ikke har noen påviselig positiv virkning.
Effekten av midlene er størst på de positive psyko-
tiske symptomene og mer usikker når det gielder
depressive symptomer. Antipsykotiske midler kan
neppe bedre negative symptomer som tilbaketrek-
ning og følelsesmessig avflatning.

En oppsummering av forskning om effekt av
antipsykotika ble :ufført av Kunnskapssenteret i
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2009.2 Den sammenlignet effekten og bivirknin-
gene av ulike antipsykotika, men sammenlignet
ikke antipsykotika og placebo. Kunnskapssenteret
fant få forskjeller i effekt mellom gamle og nye
antipsykotiske midler eller nye antipsykotika imel-
lom.

Rapporten bygde på seks systematiske over-
sikter, der Bagnall og medarbeideres rapport for
National Institute for Healt and Care Excellence
(NICE) er den mest omfattende.3 Kunnskapssen-
terets rapport viser at det er flere pasienter i medi-
kamentgruppen som når et nærmere definert
bedringsmåI. Den absolutte forskjellen i risiko for
ikke å nå bedringsmålet, er mellom 10 og 20 pro-
sent. Antallet pasienter som må behandles for at
en ekstra pasient skal oppnå bedring, er fra 5 til
10. BMrkninger og frafall fra undersøkelsene er
også et problem:

"Pasienter som behandles med antipsykotika
er vist å ha stort frafall fra behandlingen. Dette
har vi også funnet i vår rapport. Størrelsen på
frafall er rapportert opptil 93 prosent i de inklu-
derte sfudiene. Det er et problem at pasienter
som trenger et legemiddel slutter å ta dette.,,4

Det ble ikke funnet forstq-eller i frafall mellom nye
og gamle antipsykotika og heller ikke de nye imel-
lom.

Senere har Iæucht og medarbeidere5
nomført en samleanalyse av 38
lerte studier av nyere antipsykotiske midler
til sammen 7323 pasienter. De fleste av
ble ennomført av de
åfå av

NOU 2019:14
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Studiene varte fra 2 til52 uker. Andelen pasienter
som responderte var 41 prosent i antipsykotika-
gruppen og 24 prosent i placebogruppen. For-
skjellen på 17 prosent tilsier at en må behandle
seks pasienter for at en ekska pasient skal opp
leve bedring.

I en nylig p,ublisert metaanalyse har læucht og
medarbeidere6 slått sammen funnene fra 167 dob-
beltblinde, randomiserte studier med 28 102 delta-
kere, i hovedsak med kronisk schizofreni.Fare 2 _
prosent av dem som fikk antipsykotika, oflZlrol
sent av dem som fikk placebo, hadde god effekt
Dette tilsier at en må behandle over Tipasientei

2 Nasjonalt kunnskapskapssenter for helsetjenesten, 2009,
s.4

3 Bagnall mfl.,2003, s. 1-193
a Pik" mfl., 2009
5 tæucht mfl., 2009
6 woffmfl.,2o1z
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med antipsykotika for at en ekstra pasient skal
oppleve gbd effekt. Forfatterne peker på at gamle

studier viste bedre effekt enn nyere undersøkel-
ser. Det er også en klar tendens til større bedring i
placebogruppene i nye enn i eldre studier. Disse
funnene må trolig forklares med forskjeller i
forskningsmetoder og utvalg av pasienter.

Ved akutte manier som er ledd j en bipolar
lidelse, er antipsykotiske midler omtrent like
effektive som ved akutte psykotiske episoder.
Noen midler i denne klassen kan også ha effekt
ved depressive episoder som er ledd i bipolare
lidelser. Sammenligninger av ulike preparater
viser at den positive effekten på gruppenivå er
ganske lik. Det er studier som tyder på at klozapin
er noe mer effektivt enn de andre, men fare for
beinmargspåvirkning gør at middelet ikke skal
brukes før andre midler har vært prøvd uten til-
fredsstillende effekt. Det er større forskjeller mel-

stor effekten er. Mange studier har undersøkt om
antipsykotika forhindrer tilbakefall hos mennes-
ker som er stabilisert med antipsykotika. De fleste"
studiene som har undersøkt dette, har funnet at
vedlikebqldsbehandling gir færre tilbakefall. l,eu-

----<F--
ffi.8 med
6 493 pasienter at nyere antipsykotiske medika-
menter reduserte tilbakefallsfaren fra ${.prosent'i

:I"ffi,i"å-F,:ilt1il
dre ett tilbakefall. læucht sin analyse svarer til fun-
nene fra mange lignende studier. Ingen av studi-
ene varte i mer enn Ire itr, de aller fleste bare ett til
to år. læucht presiserer derfor atvi ikke vet stort
om den langvarige effekten av behandling med
antipsykotiske midler.

Helt siden 1970-tallet har det imidlertid vært
stilt spørsmål @er, der pasien-

ter som har vært behandlet med antipsykotika blir
tilfeldig

fører
for dopamin, slik at en lettere får

behandlingen.
Noen av virkningene av antipsykotika er uspe-/ går ut på at

sifikke, slik at man ikke trenger å ha psykose for å
merke virkninger av antipsykotiske midler.
Antipsykotika kan for eksempel lindre angst og
uro og bedre søvnen. De brukes derfor også av
pasienter som ikke har psykotiske lidelser. Det er
ikke uvanlig at midlene brukes av personer med
angstlidelser, personlighetsforstyrrelser eller
afferdsforstyrrelser ved demens eller psykisk
utviklingshemning, selv om slik behandling kan
være i strid med gieldende retningslinjer.

NOU 2O19:14
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l.;; #åff"*entene 
når det gjelder bivirkninse$

10.1 .1 .2.3 Effekten av vedlikeholdsbehandling

Målet for akuttbehandlingen er vanligvis at pasien-

ten blir tilnærmet symptomfri. Vedlikeholdsbehand'
ling med antipsykotika har som mål å vedlike-
holde bedringen og forhindre nye psykotiske epi-

soder. blir anbefalt i de

onale av

en
i minimum to år, og etter to episoder ,

anbefales vedlikeholdsbehandling i opptil fem år.7 kende. Pasienter
Ug!.Ulir-!!^te, vist til empirisk dokumentasjon for
den siste anbefalingen, men retningslinjen sier at

"Siden risikoen for tilbakefall er større hos de

som har hatt tilbakefall enn hos pasienter uten tid-
ligere tilbakefall, må varigheten være klart lengre
enn hos pasienter med førstegangspsykose."

Den langsiktige virkningen av antipsykotika er
vanskelig å undersøke, og motskidende resultater
gjør det vanskelig å konkludere sikkert om hvor

psykotiske symptomer når behandlingen blir
avsluttet.9 Dersom hypotesen er riktig, risikerer
personer som har brukt antipsykotika i lang tid å
få flere tilbakefall av psykose enn de ellers ville

keholdsbehandling eller til å redusere eller helt
slutte med medisinen. Eger 18 måneder var det,
som forventet, flest tilbakefall hos de som hadde
brukt lite medisin i oppfølgingstiden. Men ved ny

fått. øker i så
for det forhindre.
blir en
verre, er

Hvor står denne hypotesen i dag? Utval-
get merker seg at nestor i europeisk schizofren!
forskning, Sir Robin Murray, i en ny artikkel med
tittelen "Mistakes I have made in my research
career>> nevner denne hypotesen som en av fei-
lene under overskriften "En annen gammei ide
som jeg så bort fra for lenge". Murray mener
spørsmålet er av "vital importance" rent vitenska-
pelig - og det er minst like viktig i et juridisk og
etisk perspektiv.lo

En nyere studie må omtales separat fordi den
var enestående i sitt slag og funnene var overras-

første

Så ble til enten å
som vedli-fortsette måneder med vanlig dose

8 tæucht etal.,2ol?
e Chouinard ogJones, 1980
10 lr..--^-- onrelvtul I 4y, 4vlu

med

7 --t' HetseorreKroraleLzulJ



undersøkelse fem år senere, altså sju år etter stu-
diestart, hadde tilbakefallene jevnet seg ut mellom
gruppene. Interessant nok var det best resultat
hos de som hadde brukt minst medisin når det
gjaldt evnen til å fungere sosialt, bo selvstendig og
være i utdanning eller arbeid.11 Studien tyder på
at det i alle fall er noen personer med psykose
som klarer seg med mindre medisin enn det som
vanligvis blir anbefalt.

Ved bipolare lidelser er den forebyggende
effekten svakere dokumentert, men noen antipsy-
kotiske midler ser ut til å forebygge nye maniske
eller depressive episoder.l2 Dett" gjenspeiles i de
nasjonale retningslinjene for bipolare lidelser, som
anbefaler enkelte antipsykotiske medikamenter i
vedlikeholdsbehandlingen. 13

10.1.1.2.4 Sammenligninger av
beha ndl i ng sresu ltater før og etter
i n nfø ri n g av a nti p sy koti ka

Det finnes lite forskning på hvordan langtidsforlø-
pet er ved schizofreni om man bruker antipsyko-
tika i anbefalte døgndoser, i minimalt omfang eller
ikke i det hele tatt. Iangtidsforløpet før og etter
innføring av medikamenter har blitt undersøkt i
speilstudier og metaanalyser som sammenligner
behandlingsresultatene fra behandlingsforskning
i ulike tidsperioder. Funnene i slike undersøkelser
er motstridende. En metaanalyse av Hegarty m.fl.
fant at behandlingsresultatet ble en del bedre
etter innføring av antipsykgtika. Undersøkelser
som hadde en streng definisjon av schizofreni,
registrerte gjennomgående mindre bedring enn
de som brukte en bredere definisjon.l4 Denne
undersøkelsen ble lagt til grunn i den svenske
newoleptikautredningen fua 1997, som igjen var
viktig for den norske schizofreni-veilederen fra
Helsetilsynet fra 2000.15

En stor metaanalyse av Warner fant et annet
resultat. tydet at behand-

var
og at fra

11 Wunderink mfl., 2013
12 Cipriani mfl., 2009 og Vieta mfl., 2011
13 Helsedirektoratet, lylg25,20l2
1a Hegarty mfl., 1994
15 SBU rapport, 1997, nr. 133/L og L33/2
16 Warner, 2004,s.78-79
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Utskrivingsratene før og etter innføring av
antipsykotika i Norge er blitt undersøkt basert på
det daværende psykoseregisteret. Den største
økningen i utskrivinger skjedde før antipsykotika
ble introdusert. Da antipsykotika ble introdusert,
hadde de psykiatriske sykehusene i Norge tem-
melig ulik utskrivingsrate. Ødegårds konklusjon

først og fremst har
der
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')

er at
effekt

perioden rett etter 2. verdenskrig, og ikke vegllnn-
fø{ngen av antipsykotik4jlgS#6'ffieilene i
resultåGF kan trolig delvis forklares av ulike
utvalgskriterier.

av er terapeu-
mot

og deinstitu-
sjonalisering handler mer om hvorvidt det er
mulig for mennesker med alvorlige psykiske lidel-
ser å klare seg utenfor institusjon enn om hvilke
konkrete behandlingstiltak som blir gitt.18 En
mye sitert reanalyse av Wyatt, som gjennomgår
22 undersøkelser av behandlingseffekt før og
etter innføring av antipsykotika og placebokon-
trollerte undersøkelser, trekker helt andre kon-
klusjoner:

,.Mens det er klart at noen pasienter blir friske
uten nevroleptisk behandling, indikerer den
samlede analysen av data som presenteres her
at pasienter sannsynligvis blir raskere og mer
varig friske hvis newoleptiske midler blir gitt
tidlig i sykdomsfasen,,.l9 [utvalgets oversåT6l$f

En metaanalyse av Bola vurderte konklusjonene
til Wyatt ved å se på randomiserte og kvasiekspe-
rimentelle undersøkelser som hadde registrert
langsiktige konsekvenser av utsatt bruk av
antipsykotika. Fem av sju inkluderte undersøkel-
ser var også med i Wyatts reanalyse. Ingen under-
søkelser av nyere antipsykotika oppfylte inklu-
sjonskriteriene. De samlede resultatene viste en
svært svak effekt i favør av personer som fikk
utsatt antipsykotika, og ikke i favør av medika-
mentgruppen, slik Wyatt konkluderte. Det gikk
vesentlig bedre i utsatte medikasjonsgrupper som
ble gitt aktiv eller forbedret psykososial behand-
ling, enn der dette ikke ble gitt.2o

Alle studiene har svakheter, for eksempel at
studiene spenner over tidsrom med forskjellige
diagnosekriterier, at forskerne ikke vet hvordan
det har gått med deltagere som falt fra undersø-
kelsene, og at de ikke har oversikt over hvilken
behandling som ble gitt etter at den eksperimen-
telle kontrollen opphørte. Dessuten er det svært
mange andre faktorer enn legemidler som påvir-

17 Ødegfurd,1964, s. 772-778
18 Sørgaard,2002, s. 796-805
19 Wy"tt, 1991, s.341
20 Bola, 2006, s. z}&.zg'
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ker langtidsforløpet ved alvorlige psykiske lidel-
ser, og som det er vanskelig å kontrollere for i
vitenskapelige studier.

Diskusjonen om de langsiktige effektene av
behandling med antipsykotiske medikamenter
har blusset opp i senere år'. Det skyldes dels
enkeltstudier, som den av Wunderink som er
omtalt ovenfor. Men mest av alt skyldes det sterk
kritikk fremmet mellom andre av vitenskapsjour-
nalisten Robert Whitaker og forskeren Peter
Giitzsche. Giitzsches kritikk er ensidig og unyan-
sert og blir ikke omtalt videre her. Whitaker er
mer nøktern. Han har analysert de studiene han
har funnet som kan kaste lys over problemstillin-
gen, og konkludert med at antipsykotisk medisin
kan forverre forløpet av psykoser.2l Han mener
også at om lag 40 prosent av pasientene vil være
best tjent med ikke å ta medikamentene.22

Sohler og medarbeidere prøvde eksplisitt å
motbevise denne påstanden i sin metaanalyse.23

Konklusjonen var interessanl De fant ikke støtte
for Whitakers påstand, men de fant på den andre
siden heller ikke støtte for at det går bedre med
pasienter som tar antipsykotika. I en fersk kom-
mentarartikkel av framstående schizofrenifor-
skere som Sir Robin Murray, Jim van Os og
Merete Nordentoft blir det konkludert med at
opptil40 prosent av pasienter som kommer seg av
en psykose, trolig vil ha det best uten antipsyko-
tika eller med en svært liten dose.24

Utvalget er kjent med uvissheten om langtids-
effektene av antipsykotika, og at forskningen blir
tolket ulikt.2s Mange komiteer og arbeidsgrupper
sammensatt av fremstående eksperter har laget
anbefalinger og retningslinjer for behandling som
legger til grunn at antipsykotika har en positiv og
kanskje avgjørende plass i både kort- og langsik-
tig behandling.26 Spørsmålet om tvangsbehand-
ling med legemidler blir drøftet i punkt 10.1.1.5 og
10.1.1.6.

10.1.1.2.5 Effekt av legemidler mot psykose hos
personer med psykisk
utviklingshemning

Noen personer har både psykose og psykisk
utviklingshemning. Den medikamentelle behand-

21 whitaker,2o16
22 whitaker, 2oo4
23 Sohler mfl., 2015
2a Murray mfl.,2016
25 S* f."ks. Kolstad og Kogstad, 2011
26 SRtlrennort 1997 nr 11?/1 ool?3/2

lingen er vanskelig, ikke minst fordi antipsykotika
kan forverre den kognitive funksjonen som påfor-
hånd er nedsatt. Effekten av medikamentell
behandling er dårlig undersøkt. | 2004 ble effek-
ten oppsummert i en Cochraneanalyse som bare
fant en eneste studie med fire pasienter, som de
ikke kunne bruke til sine analyser.2T De peker på

at det er et skrikende behov for forskning som
kan veilede behandlingen av slike kompliserte
problemstillinger. Ayub og kolleger kunne ikke
finne noen studier som undersøkte effekten av
klozapin (I-eponex) hos denne pasientgruppen.28

Utvalgets egne datamaskinassisterte litteratursøk
har ikJ<e påvist gode studier som kan kaste lys
over problemstillingen.

10.1.1.2.6 Bruk av psykofarmoka i behandling av
utfordrende atferd hos personer med
psy ki s k utvi kl i n g sh e m n i n g

lnnledning

Uffordrende afferd hos mennesker med psykisk
uMklingshemning er relativt vanlig og kan hos
noen være en problemstilling livet ut. Begrepet

"uffordrende> viser til at afferden er en uffordring
for omgivelsene eller for pasienten selv. Omgivel-
sene kan ha et medansvar for at den oppstar.
Uffordrende atferd kan skyldes forståel-
sesvansker, konteksten og vansker i samhandlin-
gen med andre, men kroppslige plager, smerter
og sykdom kan også gi seg utslag i utfordrende
afferd. ljenestene har et ansvar for å avdekke
årsaker og å gjøre noe med den uffordrende affer-
den.

Det finnes mange typer utfordrende afferd,
men den deles gjerne inn i fire hovedtyper:2g
1. Selvskading, som det er svært mange varian-

ter av. Viktige former er slag, skalling, kloring,
biting, kutting og lugging.

2. Angrep, som det også finnes mange former
for. De vanligste er slag, spark, biting, kloring
og trusler.

3. Ødeleggelse av gjenstander. Det meste kan
ødelegges, så her deles afferden oftest bare
inn i om det er egne eller andres ting som øde-
legges.

4. Annen uffordrende afferd. Viktige typer er
skriking, grising (med mat, avføring og annet)
og protester mot viktige giøremål slik som
tannstell og personlig hygiene.

27 Duggan,2004
28 Ayub,2015
2e Emerson og Bromley, 1995



langvarig medisineringen er tenkt å være og hvor-
dan den skal evalueres og følges opp.

Ved dosereduksjon vil mange av bivirkningene
forsvinne av seg selv. Nedtrapping av antipsyko-
tika bør skje gradvis. Den farligste akutte nedtrap-
pingsreaksjonen er tilbakefall av psykose.

Noen sfudier viser flere dødsfall enn ventet
hos pasienter som bruker antipsykotiske midler.58
Dette gjelder særlig hos eldre med nedsatt kogni-
tiv funksjon.59 Overdødeligheten hos personer
med demens som tar antipsykotiske midler, er
kanskje høyere enn en før gikk ut fra. Ifølge
Maust og medarbeidere kan en kanskje regne
med et ekstra dødsfall i løpet av 180 dager for hver
30. pasient som tar slike midler.60 Det er en kjent
overdødelighet blant personer med alvorlige psy-
kiske lidelser, men det er usikkert om dette skyl-
des lidelsene i seg selv, ledsagende problemer
eller behandlingen. Det er ikke påvist noen sikker
sammenheng mellom dødelighet og bruk av
antipsykotiske midler, men spørsmålet er under
debatt.61

10.1.1 .4 Gjennomføring av behandling med
legemidler

10.1.1.4.1 Oppstart av behandling med legemidler

Psykofarmaka kan både gi uønskede bivirkninger
og manglende effekt. Derfor bør en fremme kvali-
fiserte avgjørelser om bruk av psykofarmaka fra
pasientens side. Mange pasienter med schizofreni
far et godt forløp uten bruk av antipsykotika,o2 og
en del pasienter med gode forløp har i liten grad
brukt antipsykotika.G3 Dette har man tatt hensyn
til i enkelte retningslinjer.

I Helsetilsynets veileder for schizofrenibe-
handling fra 2000, het det:

"Det er ønskelig både fra diagnostisk og
behandlingsmessig synspunkt at man er tilba-
keholden med antipsykotika i løpet av de første
en til to ukene, hvis tilstanden ikke er for van-
skelig å kontrollere. Man kan i denne fasen ha
nytte av sovemidler og angstdempende midler.
Hvis symptomene ikke er blitt svekket tilfreds-
stillende etter denne tid må antipsykotisk medi-
sinering påbegynnes.,,64

ut R"y mfl.,2001
5e Chahine mfl.,2010
60 Maust mfl., 2015
61 Tiihon* mfl.,2009
62 Torgalsbøen og Rund, 2010
63 Harding mfl., 1987
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Pasienten kan trenge tid for å vurdere fordeler og
ulemper ved medikamentbehandling. Grundig
overveielse kan fremme frivillig oppslutning om
behandlingen. Utsatt medikamentoppstart kan
også legge til rette for et medikamentfritt behand-
lingsforløp for de som ønsker det, ved at helseper-
sonell får tid til å registrere at bedring kan komme
uten antipsykotisk medisin. Denne awentende
holdningen, som vi finner igjen hos Lindgjærde
og Aarre, er fraværende i de nasjonale retningslin-
jene fra 2013.6s

10.1.1.4.2 tte med og
an

Når pasienten slutter med legemidler, kan ved-
kommende oppleve tilbakefall av en psykotisk epi.
sode med sterkere intensitet, seponeringssyn-
drom med nye s5rmptomer, opphevet interaksjon
med andre legemidler og nye sykdomsepisoder.
Helsetjenesten har et ansvar for å hjelpe til med
forsvarlig nedtrapping og seponering av antipsy-
kotika. Også pasientorganisasjoner som er nega-
tive til tvungen medikamentell behandling, anbe-
faler langsom nedtrapping og advarer mot brå
seponering. Enkelte undersøkelser finner at risi-
koen for tilbakefall er større jo større doser pasi-
enten brukte, og at den er størst det første halve
året etter seponering. Tre undersøkelser
sammenlignet brå og gradvis nedtrapping
antipsykotika ved schizofreni, fant
lavere
med 35 prosent tilbakefall innen og

tilbakefall.
prosent ved 14 uker og 65

sent etter 24 uker.66 Med god oppfølging og
het om hva man gjør ved tegn på forverring,
gjerne nedfelt i en kriseplan, kan risikoen ved
nedtrapping reduseres.

Ungjærde og Aarre foreslår opp til en tredje-
del reduksjon av dosen hver 1- 2 måneder.67Ifli-
niske ertaringer tyder på at det av og til er nødven-
dig å gjøre det mye langsommere, for eksempel
med dosereduksjoner hver 3. eller 6. maned. Ofte
vil opphør av tvungen medikamentell behandling
føre t\l en langsom nedtrapping, fordi pasienten
kjenner til faren ved nedkapping. Noen pasienter
erfarer at dosereduksjon under et visst nivå gir
plagsom symptomintensitet og ønsker å stabili-

e Stat"ns helsetilsyn, utredningsserie $2000, s.21
65 Un$ærde og Aarre, 2015
66 Viguera, 1997
67 Lingiærde og Aarre, 2015
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sere behandlingen på forrige trinn på ubestemt
tid.

For noen pasienter bidrar uheldige psykolo-
giske virkninger av å være under tvang til at det
blir vanskelig å samarbeide om langsom nedtrap
ping. Beslutninger om tvungen behandling må ta
høyde for hvilke følger disse beslutningene kan få
for hvordan avslutning av legemiddelbruk vil skje
i framtida.

Mange pasienter har hatt vansker med å få til
et samarbeid med helsetjenesten om en gradvis
nedtrapping ut fra pasientens eget mål for medika-
mentbruken. En veileder om nedtrapping, forfat-
tet av mennesker med brukererfaringer, legger
vekt på at det er risiko og ulemper både ved å
bruke og slutte med psykofarmaka.6S Hovedlin-

sffiære et alternativ til fortsatt
tvangsmedisinering for noen pasienter. Det er i
dag ikke mulig å forutsi hvem som kommer til å

lykkes med nedtrapping og hvem som vil mislyk-
kes. Dette støtLes av metaanalyser av tilbakefallsri-
siko ved seponering, der en del av pasientene i
placebogruppen ikke får tilbakefall.oe

10.1.1.5 Tvangens betydning for
b eh a n d I i n g sresu ltatet

Forskningsfunnene vi har referert så langt, byg-
ger på randomiserte, kontrollerte undersøkelser
der forsøkspersonene ga et fritt og informert sam-

tykke til å delta i en vitenskapelig studie. For
utvalgets arbeid er det viktig å vite om funnene fra
disse undersøkelsene kan overføres til personer
som får medisinene mot sin vilje. De forskjellige
synene på detle har blitt presentert på utvalgsmø-
ter. Noen hevder at de antipsykotiske effelrtene av
medikamenter ikke blir påvirket av om de gis fri-
villig eller under tvang, og at tvangsbehandling
derfor vil gi slike resultater som den vitenskape-
lige litteraturen har påvist for frivillige forsøksper-
soner. Andre mener at det er sannsynlig at effek-
ten vil påvirkes av om behandlingen er frivillig
eller ikke. Det siste synet, som utvalget ser gode
grunner for, blir begrunnet nedenfor.

For argumentets skyld tar vi utgangspunkt i
funnene til læucht, som ble referert ovenfor.T0

Antipsykotiske medikamenter fører der til klinisk
respons hos 41 prosent av pasientene, mens 24
prosent av personene i placebogruppen respon-

68 Hall,2o1o
6e læucht,2003
aa-'" læucnl zuuv

derte. Dette betyr i så fall at den delen av bedrin-
gen som kan tilbakeføres til medikamentet i seg
selv er 41 prosent - 24 prosent, altså 17 prosent.
Dette tyder pilal17 /41, altså 4L prosent avbedrin-
gen i medikamentgruppen skyldes den farmako-
logiske effekten av medisinen. Resten, altså
nesten 60 prosent av bedringen, skyldes faktorer
som ikke avhenger av om personen får aktiv medi-
sin eller placebo. Disse faktorene kaller vi uspesi-
fikke faktorer, som i dagligtalen litt misvisende
blir omtalt som placeboeffekt. Disse faktorene er
blant annet tiden, andre faktorer som er helt uav-

hengige av behandlingen (for eksempel nye ven-
ner, en kjæreste, at en har kommet seg i arbeid)
og en del generelle effekter av å være i behand-
ling og som er helt uavhengige av tyben behand-
ling (håp om bedring, vennlig og støttende opp
merksomhet fra helsepersonell, samtaler om pro-
blemene, praktisk bistand).

Så lenge de uspesifikke faktorene står for det
meste av behandlingseffekten, virker det rimelig å

tro at alt som påvirker uspesifikke bedringsfakto-
rer, kan ha innvirkning på effekten av behandlin-
gen. Det virker også naturlig at tvang i seg selv vil
påvirke de uspesifikke effektene. For eksempel vil
troen på bedring og effekten av oppmerksomhet
fra helsepersonell trolig bli liten dersom en blir
tvungent til å motta en behandling en ikke ønsker.
Derfor vil vi mest sannsynlig se at de uspesifikke
effektene avtar når personen blir tvangsbehand-
let. Det er også de som mener at det ikke bare er
en manglende placeboeffekt som gjør seg gjel-
dende, men også en direkte motsatl effekt - en
noceboeffekt - som er en selvstendig og negativ
effekt av tvangen, og ikke bare en manglende
positiv placeboeffekt.Tl

Dersom dette er riktig, kan effekten av tvangs-
behandling ikke bedømmes tilfredsstillende ved
hjelp av studier gjort på frivillige forsøkspersoner.
Vi kenger derfor empirisk evidens for at tvangs-
behandling med medikamenter har en effekt som
star i et rimelig forhold til det inngrepet som tvan-
gen utgjør. Av gode grunner er det lite kolig at vi
noen gang vil få sikker evidens for dette.
Forskningsetikken forutsetter et fritt og informert
samtykke for at ingen skal bli tvungent til å delta i
vitenskapelige studier. Det er dermed usannsynlig
at vi noen gang vil få randomiserte, kontrollerte
studier av tvangsbehandling med medikamenter
sammenliknet med frivillig behandling eller ingen
behandling. Det som derimot kan gjøres, er å ta
utgangspunkt i pasienter som alt er under tvang
og så tilby randomisering til fortsatt tvang eller et

?1 ^." Meynen og Swaab, 2011



frivillig alternativ. Det er, så vidtvi kjenner til, bare
gjortto slike studier, og de viser sprikende resul-
tater.72I Norge vil det neppe værå mutg å gjen-
nomføre slike studier ettersom loven krever at
tvangsbehandlingen skal være nødvendig. Det vil
neppe bli akseptert å randomisere pasienter til fri-
villig behandling ettersom det innebærer at de
ikke vil få en behandling som er vurdert som nød-
vendig.

Siden det er vanskelig å gjennomføre de studi-
ene som er best egnet til å dokumentere effekten
av tvangsbehandling, må vi godta alternative
forskningsdesign. Vi kan for eksempel studere
pasienter før, under og helst etter tvangsbehand-
ling for å få et inntrykk av hvordan tvangsbehand-
lingen påvirker forløp, livskvalitet eller fu nksjons-
evne. Slike studier har vi ikke funnet. Vi kan sam-
menlikne forløpet til pasientgrupper som blir
utsatt for tvangsbehandling og de som får behand-
ling frivillig, men heller ikke slike studier har
utvalget funnet. Utvalget må dermed konkludere
med at det ikke har kunnskap om hvordan effek-
ten av tvangsbehandling med antipsykotisk medi.
sin er sammenliknet med frivillig behandling eller
ingen behandling. Det mest nærliggende er der-
for åtautgangspunkti de publiserte studiene med
frivillige pasienter og så anta at resultatene er sva-
kere for personer som blir tvangsbehandlet.

Bernt-utvalget fikk gjennomført en kunnskaps-
oppsummering om effekten av tvang.73 Definisjon
av tvang, måling av tvang og måling av effekter av
tvang er komplisert og omstridt. Dette gjør at det
er vanskelig å trekke sikre konklusjoner om hvor-
dan tvang virker inn på behandlingsresultatet. Det
er ikke vitenskapelige holdepunkter for at tvang
bedrer eller svekker behandlingseffekten.

Det finnes ikke sikker om effekt av
uten

som
konkrete innholdet i det tvungne vernet. Undersø- er
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villig oppfølgning. Cochrane-oversikten fua 20t4
(Kisely & Campbell) konkluderer med at det ikke
er dokumentert vesentlige fordeler for pasienter
som er under tvang uten døgnopphold sammen-
lignet med de som ikke er det. Kun to rando-
miserte kliniske undersøkelser fra USA ble fun-
net, og forskjellen mellom gruppene var små. I
disse undersøkelsene måtte 86 pasienter være
underlagt tvang uten døgnopphold for å forhindre
en reinnleggelse. Risikoen for at pasienten skulle
bli utsatt for vold ble derimot redusert av å være
underlagt tvang uten døgnopphold, slik at hvis
seks pasienter ble behandlet med tvang uten døg-
nopphold, unngikk en av dem en voldsepisode
som følge av det.

En ny studie fra Nord-Norge undersøkte for-
bruket av helsetjenester hos personer under tvun-
gent psykisk helsevern uten døgnopphold. 54
pasienter ble skrevet ut til tvungent psykisk helse-
vern uten døgnopphold for første gang. Alle disse
pasientene brukte psykofarmaka. De hadde flere
innleggelser de tre årene etter at det tvungne ver-
net ble opprettet enn de hadde hatt i de tre årene
før tvangen ble vedtatt. Forfatterne skriver at de
ikke kan uttale seg om hvorvidt dette er et
uttrykk for at tvangen er vellykket eller ikke.Ta I
en kvalitativ undersøkelse av 16 pasienter under
tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold på
Østlandet, fant Stensrud og medarbeidere at pasi
entene opplevde at tvangen førte lle]llivet ble satt

få-rrent. Opplevelsen av at de båre var paGenffi
tok fra dem ansvaret for eget liv, og den medisin-
ske konteksten ble oppfattet som et hinder for til-
friskning. Dagliglivet ble dominert av helseperso-
nellets dagsorden. Noen hadde også positive erfa-
ringer ved at de kjente seg trygge og ivaretatt og
hadde lett tilgang til helsepersonell og -tjenester.7s

En nyere engelsk
uten døgnopphold

Rugkåsa sin gjen-
nomgang ikke er evidens
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kelser som ser etter forskjeller mellom pasienter
som skrives ut til frivillig vern og pasienter som
skrives ut til tvang uten døgnopphold, har ikke
klart å vise forskjeller mellom disse gruppene,
verken i antall reinnleggelser, tid før reinnleg-
gelse, behandlingsoppslutning, psykopatologi,
sosial funksjon eller livskvalitet. Det er ufført en
studie som ser på oppslutning om behandlingen
etter at tvang uten døgnopphold er awiklet, og i
denne undersøkelsen fulgte pasienter som hadde
vært under tvang uten døgnopphold, i mindre
grad opp behandlingen enn de som hadde fått fri-

72 Kisely og Campbell,201b
73 Bernt,2009

for effekt av tvungent psykisk helsevern uten døg-
nopphold (community treatment order).77

10.1.1.6 Opplevelser av medisinering i psykisk
helsevern, særlig ved bruk av tvang

Det er mange beskrivelser av hvordan det opple-
ves å ta antipsykotika, og det er grunn til å tro at
negative beskrivelser er overrepresentert. De er

74 F5leymfl,zol7
75 Stensrud mfl,2017
76 Bu.n. mfl.,2016
77 Rugkåsa,2016
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likevel vesentlige for vurderingen av om det kan
retfferdiggjøres å åpne for tvangsmedisinering.
En undersøkelse samlet beskrivelser fra nettsiden
www.askapatient.com, der alle kan beskrive sine

erfaringer med alle slags medikamenter. Undersø-

kelsen la vekt på olanzapin (176 beskrivelser),
risperidon (256) og eldre antipsykotika (46).

Dosene 1å oftest i den nedre delen av det terapeu-

tiske intervallet for medikamentet. Trøtthet,
følelse av at tankene ble hemmet, flatere følelser
og tap av interesse var de vanligste beskrivelsene.
Eksempler på beskrivelser var: ..Jeg sov over 14

timer per natt, og var så i bakrus om dagen at jeg

kunne knapt gjennomføre de vanlige oppgavene

mine. Jeg kunne ikke en gang få kledd på meg for
å gå i butikken." ..Ingen tanker eller indre ver-
den". "Ingen følelser, bare en merkelig, sprø, tom
følelse, ingen aktivering, ingen spenning, ingen
glede, ingenting". ..Generell mangel på interesse
for noe som helst". Om lag ti prosent av rappor-

tene brukte kraftfulle begreper som zombie, hjer-
nevasket eller hjernedød om sine erfaringer med
å bruke antipsykotika.

De som rapporterte akatisi, hadde ti ganger

hyppigere selvmordssymptomer enn de som ikke
rapporterte akatisi. Detble rapportert mer parkin-

sonisme og akatisi for eldre antipsykotika, og mer
vektøkning for nyere antipsykotika. Litt under 30

prosent av de som brukte olanzapin betegnet vek-
tøkningen som svær eller ekstrem eller oppga

økning på mer enn 2 kg per måned eller 15 kg
totalt.

De som beskrev hvordan medikamentene
hjalp dem, la særlig vekt på sedasjon. Noen
beskrev oppstemthet eller behagelig avslapning.

Roligere humør og bremsing av tankene var nyt-
tig for noen. Andre fikk mindre psykotiske symp-

tomer og uønskede tanker. Eksempler: "Medika-
mentet reddet livet mitl ved å gi meg søvn, slik at
nervesystemet mitt fikk hvile." "Hjerneaktiviteten
ble redusert, bremset ned tankestafetten." Rispe-

ridon "dempet intensiteten av indre stemmeD og

"stopper de negative tankene mine og følelsene

som blir sterkere og overvelder meg>>. Flere for-
teller om tap av interesse sammen med positive

effekter: "Selv om jeg følte meg veldig bra, føltes
det som om jeg hadde absolutt ingenting å snakke
om.> Risperidon ..reduserte de overdrervne

belrymringene mine, men nå ser jeg ikke ut til å
bry meg noe særlig om noe som helst lenger".
Positive og negative virkninger og positive og
negative aspekter av samme virkning kan være til
stede hos samme pasient.

Ved wangsmedisinering vil erfaringer med

medisinene bli farget både av de farmakologiske
virkningene av legemidlene og de psykologiske

virkningene av å være underlagt tvang. Utvalget
har søkt etter litteratur om hvordan behandlingen
oppleves. I noen land er tvangsbehandling bare til-
latt når de psykiske problemene blir oppfattet som

en fare for andre, og funn fra slike land er det van-

skelig il overføre til norske forhold. Vi vil derfor
ikke sitere slike studier her. Vår gjennomgang

begrenser seg til de skandinaviske landene, som

har nokså lik lovgivning på dette området ved at
det er tillatt med tvangsbehandling ut fra et
behandlingshensyn.

En oppsummeringsartikkel om tvangsmedisi-
nering viser at opplevelsene varierer mellom pasi-

enter, og sinne, redsel og hjelpeløshet er vanlige
følelser. Noen er også redde for at medikamen-
tene er giftige.TS En svensk undersøkelse fant at
tvangsmedisinering er en sterk integritetskren-
kelse for mange pasienter, og at sykepleierne
overvurderte hvor mange pasienter som i ettertid
aksepterte tvangsmedisineringen. I motsetning til
sykepleierne, vurderte pasientene at det fantes

-"ng" alternativer til tvangsmedisinering.Tg
En del opplevelser og enkelterfaringer er

svært negative. Kogstads materiale har slike
beskrivelser av erfaringer med medikamentell
behandling:

..Jeg måtte ta noen medisiner som fikk meg til
å kaste opp minst to ganger i uka. Jeg sa til dem
at det var på grunn av medisinene, men de lyt-
tet ikke til meg. Jeg måtte bruke medisinene i
fire år. Det ble stoppet da enda flere bivirknin-
ger dukket opp. Da sluttet jeg også å kaste opp.

Mye smerte kunne vært unngått om de hadde
lyttet til meg,'.

En sterk negativ vurdering fuapåtrørende er gjen-

gitt i en norsk rapport fra2006:

"Mange av disse pasientene er ikke så veldig
syke i utgangspunktet, men blir sykere av den
behandlingen de får i dette systemet, som
består av giftige piller, tvang og stigmatise-
rende diagnoser. Den første tvangsinnleggel-
sen blir som regel ikke den siste. Pasientene

kommer inn i en ond sirkel av fortvilelse, hjel-
peløshet og håpløshet. Og blir møtt med mer
eiftige kjemikalier og tvang".

78 Statens helsetilsyn, utredningsserie 9'2000, s. 18
7e Schøtt og Raknes, 2010
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lig for pasienter som har tidligere traumeerfarin-
ger kan dette bli komplisert.

18.2 Tvang som overvinnelse av
motstand

18.2.1 Utgangspunkt

Etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4
A er tvangsbegrepet knyttet til motstandssituasjo-
ner. Regelverkets virkeområde er avgrenset til
personer over 16 år ..som motsetter seg helsehjel-
pen", jf. S 4A-2 første ledd. Vedtak "kan [...] gien-
nomføres med tvang eller andre tiltak for å omgå
motstand hos pasienten" (S 4A-4 første ledd).
Også etter helse- og omsorgstjenesteloven kapit-
tel 9 er motstandssituasjonene uttrykkelig nevnt
(.tiltak som brukeren eller pasienten motsetter
seg", jf. $ 9-2 andre ledd), men som vi skal se i
punkt 18.4 har man her strukket tvangsbegrepet
lenger. Tvang i form av overvinnelse av motstand
inngar for øwig der fravær av Syldig samtykke er
gjort til inngangsportal for hva som utgiør tvang,
for eksempel etter psykisk helsevernloven $ 1-2,
jf. kapitlel 3, og S 4-4, samt helse- og omsorgstje-
nesteloven SS 1G2 og 1G3. Her representerer like-
vel ikke motstandssituasjonen yttergrensen.

I fortsettelsen skal det nærmere innholdet av
et tvangsbegrep som er knyttet til overvinnelse av
motstand beskrives. Utgangspunktet er her hvor-
dan dette er utviklet i lovforarbeider og litteratur.
Det historiske utspringet er som nevnt strafferet-
ten, hvor også rettspraksis har spilt en avgjørende
rolle. Utvalget uttrykker i fortsettelsen også
enkelte vurderinger om hvordan det - i en framti.
dig lovgivning - mener et tvangsbegrep basert på
et motstandskriterium bør forstås.

18.2.2 Krav om et negativt standpunkt
TVang som overvinnelse av motstand forutsetter
begrepsmessig ø/ negatia,!_stqndbunkt fra perso-
nen. Om motstanden er "informert" og om formå-
let med tiltaket er godt er uten betydning. Over-
vinnelse av motstand fra personen som awiser
nødvendig hjelp uten å forstå konsekvensene, er
dermed også tvang, selv om dette kan awike fra
forståelsen hos folk flest.

Avgjørende er videre personens holdning på
gjennomføringstidspunktet. At man tidligere har
vært positiv er uten betydning. Tilsvarende vil
ikke et etterfølgende samtykke eller tilfredshet
med resultatet frata en handling karakteren av
tvang.
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Det stilles ikke krav til måten motstand kom-
mer til uttrykk på. Den trenger således ikke å bli
kommunisert verbalt, noe som er et særlig poeng
stilt overfor personer med nedsatt funksjonsevne,
men også for barn som i situasjonen kan ha van-
sker med å uttrykke seg verbalt. Kroppsspråk
som risting på hodet eller flukthandlinger er vik-
tige praktiske eksempler på alternative uttrykks-
former.

Tidvis kan det være vanskelig å klarlegge om
personen uttrykker et negativt standpunkt. Dette
kan gjelde personer som uttrykker seg på måter
som er vanskelig å forstå eller har en usikker for-
ståelse av hva tiltaket vil innebære. I slike tilfeller
er det nødvendig at noen som ldenner personen
godt, deltar i vurderingen av hva vedkommende
mener. Særlig er denne problemstillingen foku-
sert i relasjon til mennesker med kognitive funk-
sjonsnedsettelser, herunder utviklingshemning.
Dels kan personer innenfor denne gruppen ha
vansker med å uttrykke seg på grunn av fysiske
funksjonshemninger, dels kan problemet være til-
bakeholdenhet med å uttrykke hva han eller hun
mener. Sistnevnte var tungt framme i debatten om
sosialtjenesteloven kapittel 6A (forløperen til
helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9). Syns-
punktet var passivitet så å si kunne opp-

utviklings-
hemmede G{VP[D. Utvalget har grunn til å tro at
bildet er lysere i dag. Imidlertid er dette en pro-
blemstilling med aktualitet for barn. Eksempelvis
kan et barn med nedsatt funksjonsevne i større
gradla lærtåggllyrle-fteprufolå utvise egne menin-

€gl Barn som i utstrakt grad er autoritetstro eller
der deres motstand er brutt ned, vil sannsynligvis
i mindre grad tilkjennegi sin motstand. Det er et
bilde som også kan ses hos barn i psykisk helse-
vern.

Problemstillingen er mer generelt aktuell for
personer i psykisk helsevern som tidligere har
opplevd alvorlige traumer. Den mest grunnleg-
gende alarm- eller overlevelsesreaksjon vi har er
det man kalles som er en slags
overgivelses/ reslgnasJonsrespons over-
makten er overveldende, eller nå,r man har lært at
det ikke finnes noen fluktmulighet. Samme reak-
sjonsmønster kan utløses i nye sifuasjoner hvor
man opplever overmakt, for eksempel i et usym-
metrisk makfforhoid i en behandlingssituasjon,
eller hvis personen er redd for å bli utsatt for
tvang. Det er en helt annen fysiologi i denne type
reaksjoner, enn når man har en fight/flight reak-
sjon. Da er aktiveringen høy. Ved immobilisering
blir den lav, pulsen går ned, respirasjonen blir roli
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gere, man blir
kan
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samarbeidsvillig. Det er ikke desto mindre en
sterk frykt- eller overlevelsesreaksjon.

En særlig problemstilling gielder personer
preget av et indre tankekaos som enten selvska-
der eller utagerer, men som motsetter seg perso-

nellets forsøk på å yte hjelp til å roe ned. Her kan
det i særlig grad være uklart hvilke tankemessige
overveielser som ligger bak vedkommendes ytre
reaksjoner. Nettopp for å dekke inn også disse til-
fellene, bruker helse- og omsorgstjenesteloven
kapittel 9 begrepet ..makt' ved siden av ..tvang,,. 1 s

Dette er ikke strengt nødvendig. I tilfeller der
reaksjonen ytre sett indikerer motstand i form av
negativt standpunkt, må det presumeres at så er
tilfelle.

Unnlatelse av å ta standpunkt faller utenfor et
motstandskriterium. En særlig problemstilling i
den sammenheng er ambivalens: altså at perso-

nen ikke makter å bestemme seg - eller stadig
skifter mening. Dette er et fenomen som i større
eller mindre utstrekning naturlig gjør seg gjel-

dende for oss alle, men hos enkelte personer i de
grupper som blir dekket av dagens lovgivning om
tvang innenfor helse- og omsorgsfeltet, kan pro-
blemene være mer omfattende og utgjøre en bety-
delig uffordring. I den tolkning som må giøres av
hva personen mener, må det (her) kunne være
forsvarlig både juridisk, etisk og helsefaglig å se

ting litt an og fie støtte slik at personen om mulig
kan bestemme seg.

18.2.3 Hvordan motstand overvinnes er
avgjørende

Motstand kan overvinnes enten psykisk eller
fysisk. En viktig presisering er at det ikke er over-
vinnelse av motstand mot et tiltak i seg selv som
gjør noe til tvang, men måten det skjer på. En per-

son med demens som motsetter seg hjelp til
påkledning, men som lar seg overtale av pleierens
argumenter fremført i en vennlig atmosfære, er
ikke utsatt for tvang. Overvinnes derimot mot-
standen på en måte som framkaller frykt hos ved-
kommende - for eksempel med trusler om nega-

tive sanksjoner -, er bildet et annet. Det er dette
poenget som - i spesialreglene for personer med
utviklingshemning - er kommunisert i helse- og
omsorgstjenesteloven $ 9-2 andre ledd siste punk-
tum:

"Alminnelige oppfordringer og ledelse med
hånden eller andre ffsiske påvirkninger av lik-
nende art anses ikke som bruk av tvang eller
makt."

Den nedre grense for hva som utgjør tvang etter
et motstandskriterium, må trekkes ut fra hva som
er vanlig i samhandling mellom mennesker. I
strafferetten må vi trolig operere med en særlig
høy terskel for at noe skal regnes som tvang: at
virkemiddelbruken må oppleves som sterkt ube-
hagelig. I helseretten vil terskelen være lavere, og
forskjellen her kommer av reglenes ulike funk-
sjon.

Hva som er vanlig i samhandling kan variere
med situasjonen. Arena kan her være en faktor,
men det må også tas individuelle hensyn. Overfor
en særlig sårbar person kan stemmebruk som i de
fleste situasjoner framstår som kurant, oppleves
som skremmende. På den andre siden er behov
for særlig klar tale - både i form, innhold og
volum - beskrevet som nødvendig overfor enkelt-
personer som er i en tilstand av indre opprør og i
utgangspunktet har nedsatte ferdigheter til å opp-
fatte kommunikasjon fra andre.

En særlig problemstilling gjelder stadig gienta-

king eller presisering avvalgsituasjon overfor per-

sonen for å fåvedkommende med på det som opp-
fattes som fornuftige tiltak. Til dels kan dette ha
karakter av beslutningsstøtte i form av at valgsitu-
asjonen blir forsøkt klargiort og forstått. For per-

soner med en forstandsmessig funksjonsnedset-
telse kan dette tidvis være en forutsetning for å

kunne utøve selvbestemmelsesretten, og er ikke
tvang i rettslig forstand.

Mer problematisk kan det være der spørsmål
stadig blir gientatt selv om det ikke er tvil om at
personen har forstått hva saken gielder. Der for-
målet er godt og det er tale om forsvarlig helse-
hjelp, må også dette i vid utstrekning aksepteres
uten at det er tale om tvang. Denne typen belast-
ninger skiller seg ikke nevneverdig fra det som
ellers er vanlig å oppleve i samfunnet - på ulike
arenaer. Selv om vi vil stille strengere krav i rela-
sjonen person-personell, star vi her overfor vur-
deringer som i stor grad må overlates til fagskjøn-
net, med reservasjon for mer klare tilfeller av
manglende respekt for personens integritet. Det
skal være stor toleranse for uortodokse valg og
væremåter. Personer som møter selv mild mot-
stand på sin opptreden og valg, vil over tid gradvis
kunne utvikle en mer problematisk afferd for å *.
ivareta sine interesser. r

mot

personen som
og omgivelsene
medgiørlig eller
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mulise nesative konsekvenser av uffordrende-\.4+--riatrJrd l
personer bli stilt overfor valget mellom å ..roe
seg> eller bli overført til en annen institusjon eller
avdeling. I den grad dette framkaller frykt hos
vedkommende og helsepersonellet vet dette og
spiller på det i disiplinerende hensikt, må det reg-
nes som tvang allerede etter et motstandskrite-
rium med betydning for spørsmålet om det fore-
ligger et eyldig samtykke, se nærmere nedenfor.
Ved mer nøytral informasjon om at spørsmålet
kan måtte vurderes, kan det stilles seg annerle-
des.16

18.2.4 Særlig om tvang i form av unnlatelse av
å hjelpe

Straffeloven $ 251 omfatter ikke unnlatelseshand-
linger: det vil si overvinnelse av motstand gjen-
nom det å ikke yte hjelp. Å,rsaken er at dette ikke
oppffller kravet om såkalte tvangsvirkninger - at
tvangen må påvirke personen til å "gjøre, tåle eller
unnlate noerr.

Særlig i en pleie og omsorgssammenheng er
problemstillingen praktisk. Der personer ønsker å
gjennomføre ufornuftige handlinger som å over-
spise, men trenger hjelp til det (hente fram mat),
kan unnlatelse av å hjelpe være et effektivt virke-
middel. Om denne typen unnlatelseshandlinger
omfattes av motstandskriterier i helselovgivnin-
gen er imidlertid ikke drøftet i ulike lovforarbei-
der.

En viktig forskjell fra straffeloven er at ulike
motstandskriterier i helselovgivningen ikke
uttrykkelig har innlemmet noe krav til tvangsvirk-
ninger. Dette gir et annet handlingsrom, og taler
med styrke for at motstandskriteriet både etter
helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og pasi-
ent og brukerrettighetsloven kapittel 4 A i prin-
sippet må kunne omfatte unnlatelse av å hjelpe
der dette ivaretar samme funksjon som en aktiv
handling: i eksempelet f.eks. å låse inn mat. Samti-
dig må det gjøres noen avgrensninger. Unnlatelse
av å yte hjelp til å oppnå det objektivt sett umulige,
kan ikke være tvang. Det gielder for eksempel der
en person krever å bli transportert til en bestemt
butikk for å handle, men på et tidspunkt der butik-
ken er stengt, og vedkommende ikke lar seg reali-
tetsorientere om dette. For at unnlatelse skal reg-
nes som tvang må personen være helt avhengig av
hjelp for å oppnå det aktuelle og objektivt sett
rimelige ønsket, og personellets unnlatelse må

16 Se Lundeberg, Mjåland og Søvig 2014, s. 110, forvurderin-
gen etter helse- og omsorgstjenesteloven $ 1G4.

skape negative reaksjoner som det ikke er mulig å
dempe på en alminnelig og akseptert måte.

I nedre grense for at unnlatelse skal regnes
som tvang ligger belønningssystemer for e
påvirke personers valg: å arrangere betingelser
for afferd. Dette er en problemstilling som har
vært framme i omsorgen for personer med
utviklingshemning, for eksempel i den form at
dersom en urenslig person går med på å dusje, til-
byr personalet å kjøre han eller henne til butik-
ken. Alternativet er å Så til butikken. Forutsetnin-
gen for at slike tiltak ikke skal være tvang må
blant annet være at godet som reguleres ikke er
personens egne eiendeler (i dette tilfelle at perso-
nen selv ikke eier bilen). Faglig forsvarlige beløn-
ningssystemer må i alle tilfeller ha som formål at
de oppleves som et gode som fremmer trivsel, og
ikke oppleves som kuing eller gir gjentatte skuf-
felser og tapsopplevelser.

18.2.5 Antatt motstand - likestilling med
faktisk motstand?

framviser
det om hadde til alle

forhold
foreliggende valgalternativer), eventuelt ved tilret-

Grunnlaget for antakelsen kan
om hvordan ved-

kommende har reagert i lignende situasjoner tidli- ' Mgere, eller mer allmenne vurderinger knyttet til
hvordan folk flest ville ha reagerL eventuelt en
kombinasjon av slike synsmåter. Problemstillin-
gen er knyttet til den situasjon at personell bevisst
utnytter personens mangiende kunnskap eller for-
ståelse for å omgå eller forebygge åpen motstand.
Med andre ord dreier det seg om manipulasjon
eller - med et mer ladet ord - lureri. Problemstil-
lingen har særlig blitt fokusert i behandling og
omsorg overfor personer med forstandsmessige
funksjonshemninger (utviklingshemning og
demens).

Antatt motstand blir ikke omfattet av det straf-æ
ferettslige tvangsbegrepet. Etter helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 9 blir ikke spørsmå-
let satt på spissen på grunn av den utvidelsen som
her er gjort av tvangsbegrepet til også å dekke
etisk særlig problematiske tiltak - som også vil
fange opp antatt motstand-problematikken.

Kapittel 4 A i pasient- og brukerrettighetslo-
ven er av interesse. Utgangspunktet her er klart
nok tilfeller av faktisk motstand. I S 4A-3 andre
ledd framgår imidlertid at kapitlet også gjelder
der helsepersonell "vet [. .. ] at vedkommende med
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stor sannsynlighet vil opprettholde sin motstand>.
Forståelsen av denne passusen er ikke klar. Spørs-
mål har vært reist om hva som gjelder der helse-

fpersonell ikke "vet" hvordan personen vil rea-

1g..", men unnlater å informere fordi man frykter
Ilmotstand. Forarbeidene viser at en slik handle-
if måte er uakseptabel.lT

Alt i alt taler derfor de beste grunner for at
kapittel 4 A også dekker antatt motstand-situasjo-
ner giennom sitt motstandsbegrep. Situasjonene
som kan oppstå er likevel så ulike at det må gjøres
avgrensninger. Dette er ikke drøftet i lovforarbei.
dene.

Noe rom må det være for bruk av faglige tek-
nikker som for så vidt utnytter et forstandsmessig
handikap, men der dette allikevel framstår som
klart etisk og faglig forsvarlig: blant annet ut fra
sitt formål og sine virkninger. Det må for eksem-
pel gjelde der pleierne ved et sykehjem roer ned
en person med demens som vil hjem for å lage
matpakke til sin for lengst avdøde ektemann, med
å si at odu kan slappe av, vi skal ta oss av matpak-
ken". Her blir personen tilsynelatende stilt over-
for et valg, noe som reduserer elementet av kren-
kelse. Videre er ikke personens ønske mulig å
oppfflle for henne i denne verden, og hun ville
seiv neppe hatt noe ønske om å oppdage (bli
påmint) dette: at ektemannen er død.

Utblanding av medikamenter i mat eller drikke
er en klassisk problemstilling. Situasjonen der
dette blir gjort på grunn av svelgeproblemer hos
personen er som regel lite problematisk, så lenge
vedkommende blir tydelig informert. Noe ganske
annet er at medikamenter bevisst blandes i maten
for å skjule inntaket for personen. Her krenkes for
det første retten til å velge - og det på en kren-
kende måte. I tillegg kommer risikoen for kropps-
lige fti)virkninger behandlingen kan ha. Det er
derfor gode grunner til å likestille snikmedisine-
ring med situasjoner der det foreligger faktisk
motstand. Det gjelder både der man fra før kjen-
ner personens reaksjon, men også på nivået før:
der helsepersonell eventuelt skulle ønske å ta en
snarvei og helt unnlate å undersøke personens
oppfatning. En slik handlemåte vil for øwig sjel-
den være profesjonsetisk eller helsefaglig forsvar-
lig.

I et eksempel utvalget har fått seg forelagt,
unnet en mann med ervervet hjerneskade seg
ingenting og spiste knapt mat. I samråd med
verge og nærmeste pårørende, sa personalet til
ham at ..kommunen betaler", men sannheten var
at de benyttet hans eget minibankkort. Mannen

fikk i seg god næring, nødvendige klær og hus-
holdningsartikler - og var svært fornøyd. Et slikt
tilfelle av å omgå motstand, bør regnes som tvang.

I en mellomstillins står ulike former for inn-
sneuring av valgalternativer. Et eksempel kan
være at personen blir spurt om når han eller hun
vil dusje, il<ke om. Selv om formålet er godt - å yte
omsorg som anses faglig forsvarlig og nødvendig
-, er dette likevel problematisk i den grad målet er
å omgå motstand og ikke å bruke spørremåten
som et virkemiddel til å fremme medvirkning.
Sistnevnte forutsetter at personens motstand mot
dusjing ikke er bastant. Også slike tilfeller bør
således iikestilles med tvang i lys av dagens opp
fatninger om viktigheten av selvbestemmelse for
personer med psykisk funksjonsnedsettelse.

Hos noen personer som har store forståel-
sesvansker, vil det imidlertid kunne være en til-
passet kommunikasjon å gi valg mellom to klare
alternativ. Vansker med overganger kan også let-
tes på denne måten. Noen trives bedre med
instrukslignende beskjeder eller to avgrensede
valgalternativer. Det er bare når tjenesteyterne
utnytter personens manglende evne til å reser-
vere seg mot noe han eller hun egentlig ikke vil, at
en slik innsnewing av valg er så problematisk at
det bør regnes som tvang og dermed underkastes
særlige rettssikkerhetsgarantier.

Rekkevidden av kapittel 4 A i antatt motstand-
situasjonene er i dag usikker. Som det framgår er
det utvalgets vurdering at ikke alle tilfeller av
antatt motstand bør likestilles med tvang. En fram-
tidig lovgivning må både være klarere og mer
nyansert om denne problematikken.

18.3 Tvang som fravær av gyldig
samtykke

18.3.1 Utgangspunkt

Det kan være ulike grunner til at personen ikke
viser motstand uten at dette er uttrykk for et sam-
tykke. Som et grep for å gi rettssikkerhetsgaranti-
ene bredere utskekning, er derfor 6n hovedmo-
dell etter lovgivningen å definere tvang som fra-
vær av samtykke.

TVungent psykisk helsevern - og tvungen
observasjon - er i psykisk helsevernloven $ 1-2

definert som fravær av gyldig samtykke, jf.
uttrykksmåten brukt både i andre og tredje ledd:
<<uten at det er gitt samtykke etter bestemmelsene
i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel4". TiL
svarende gjelder innleggelse og tilbakehold i
rusinstitusjon, jf. SS 10-2 og 1G3, begge første
f^ll L.,^- ..+---l.l-^-.*.r^- ....+^- ^-^r ^-*e.l-l-^..rsuu, rrvul uLLr yÅ-ttsrrr.lLEll <tlLttl cxgL s4rrrLy^Å9,,77 a',-,-!-r nnr{lrslrustilu, zurr, s. L*FLJL



er brukt. I lovteksten selv er dette benevnet som
..tvang,,. Det som i dagligtale er omtalt som
tvangsbehandling etter psykisk helsevernloven
$ 4-4 er også knyttet til intervensjon <uten eget
[personens] samtykke".

Som presisert ovenfor er det situasjonen på
gjennomføringstidspunktet som er avgjørende.
Der personen først gir et forhåndssamtykke, men
senere trekker dette tilbake, er det avgjørende. Et
forhåndssamtykke er altså uten bindende kraft
med mindre noe annet følger av særlig lovhjem-
mel.

1 8.3.2 Presisering av problemstillingen:
samtykket må være gyldig

Der personen viser motstand mot tiltaket fore-
ligger selvsagt ikke samtykke. Et tvangsbegrep av
denne støpningen rekker lenger, men spørsmålet
er hvor langt. Her har vi to hovedsituasjoner:

For det første kan situasjonen være at vedkom-
mende ikke makter å ta et standpunkt - eller i alle
fall ikke å uttrykke dette. Årsakene kan her være
flere. Personen greier kanskje ikke å bestemme
seg (ambivalens), oppfatter ikke valgsituasjonen
på grunn av sterkt nedsatt kognitiv funksjon til
tross for tilrettelegging av informasjonen, eller
orker ikke å ta stilling på grunn av dyp depresjon.
I denne situasjonen er det klart nok ikke tale om
noe samtykke.

For det andre kan situasjonen være at perso-
nen er positiv til tiltaket uten å forstå hva dette
innebærer. Vedkommende regnes altså ikke som
beslutningskompetent. Her har det vært reist
spørsmål om lovens ulike referanser til samtykke
forutsetter et gyldig samtykke. Problemstillingen
ble vurdert av Paulsrud-utvalget som besvarte
spørsmålet bekreftende.l8 Utvalget ser dette
standpunktet som naturlig slik rettskildebildet er,
og anser spørsmålet som avklart.

Noe annet er at man i klinisk praksis nok har
strukket seg langt for å definere behandlingsrela-
sjonen som frivillig selv der personens kompe-
tanse er høyst tvilsom.ig Dette kan være lovstri-
dig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven $ 4-3
andre ledd, men er samtidig et eksempel på atfag-
lige vurderinger og et ønske fra en del personer
om å motta tjenester uten å være underkastet et
formelt tvangsregime blir forent.

I psykisk helsevern har spørsmålet om kvali
tetskrav til samtykket blitt satt skarpere på spis-
sen i kjølvannet av innføringen av en kompetanse-

18 Nou 2011: 9, s. 3&39, jf. s. 302-304
le Se blant annet UiO 2019 punkt 5.1.3.4
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basert modell (f.o.m. 1. september 2017),jf. psy-
kisk helsevernloven SS 3-3 nr. 4 og 4-4 furste ledd
andre punktum. Dette på grunn av en "nyoppda-
gelse" av pasient- og brukerrettighetsloven $ 4-3
femte ledd blant helsepersonell.20 Denne bestem-
melsen kan oppfattes å presse ikke-kompetente
personer med en alvorlig sinnslidelse inn i tvun-
gent vern, selv om vedkommende ikke motsetter
seg nødvendig psykisk helsehjelp. Bestemmelsen
lyder:

"Undersøkelse og behandling av psykiske
lidelser hos personer som mangler samtykke-
kompetanse etter annet ledd og som har eller
antas å ha en alvorlig sinnslidelse eller motset-
ter seg helsehjelpen, kan bare skje med hjem-
mel i psykisk helsevernloven kapittel3."

Tilsvarende kan et økt kompetansefokus føre trl
flere $ 4-4-vedtak (tvangsbehandlingsvedtak) enn
vi hittil har vært vant til. I tilfelle vil dette utgjøre
en (ikke tilsiktet) motpost til en forventet reduk-
sjon av bruk av tvang overfor personer som
ønsker seg ut av tvungent vern f tvungen behand-
ling og som blir regnet som beslutningskompe-
tente.

18.3.3 Kritiske punkter for et samtykkes
gyldighet

Gyldigheten av samtykke avhenger av en vurde-
ring langs flere akser. Det er vanlig å operere
med:

materielle krav som gjelder samtykkets inn-
hold (hva det kan samtykkes til)
prosessuelle krav, som gjelder måten samtyk-
ket blir til på - senkalt her er både kravet orn .r
frivillighet og kravet om tilstrelkek-tqfer4&-ll

personelle krav som gjelder hvem som kan
samtykke, herunder spørsmålet om beslut-
ningskompetanse

Et langt stykke på vei er disse kravene nedfelt i
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4, men
til dels er de også ulovfestet. Et gjennomgående,
ulovfestet prinsipp er at kravene til et positivt sam-
tykke skjerpes jo mer inngripende tiltaket er.

Ved vurdering av om et samtykke er gyldig,
kan naturligvis detkritiske spørsmål gjelde beslut-
ningskompetansen. Fordi man vil skekke seg

20 Evalueringsrapporten fra Senter for medisinsk etikk UiO
2019) antyder at denne effekten furst og fremst er aktuell i
alderspsykiakien, se punkt 5. 1.3.4.

NOU 2O19:14
Tvangsbegrensningsloven lg

-t

/



374
Kapittel 18

langt for å godta samtykke til nødvendige og for-
svarlige tiltak, jf. her også det sterke beviskravet i
favør av atkompetansen er intakt (1æg@rfjkke
egj_Sland-ti$la$e', jf. pasient- og brukerrettig-
hetsloven $ 4-3 andre ledd), vil frivillighetskravet i
praksis ofte være mer problematisk. Friviilighet
som vilkår for et gyldig samtykke, er ikke nedfelt
uthykkelig i pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel4, men gjelder like fuIlt.

Grensen mellom frivillighet og tvang må trek-
kes etter samme mønster som er giort rede for
under punktet om overvinnelse av motstand oven-

for. Trusler overfor personer om overføring til et
strengere behandlingsregime om vedkommende
ikke adlyder, vil således gjøre et samtykke ugyl-
dig, jf. ovenfor under punkt 18.2.3. Utvalget har
grunn til å tro at det på dette punkt syndes i bety-
delig grad, særlig i psykisk helsevern. Situasjo-

nene kan for øvrig være nokså ulikeartet.
Et annet aspekt gjelder kravet om "nødvendig

informasjon om sin helsetilstand og innholdet i
helsehjelpen", jf. pasient- og brukerrettighetslo-
ven $ 4-1 første ledd siste punktum' Inforrnasjo-
nen må klart nok også omfatte hvilke alternativer
som foreligger. Særlig for personer som er frivillig
innlagtvil en påminning om denne statusen (frivil-
lighet) være viktig. Det gielder både at man kan
velge å forlate institusjonen om man ikke aksepte-

rer foreslått behandling, men også at man ikke
uten videre kan utskrives mot sin vilje selv om
man er uenig i elementer i behandlingsopplegget.
Utvalget er kjent med at det blant annet har fore-
kommet avtaler om å begrense adgangen til å lese

religiøse skrifter og å delta i fellesmåltider for å

unngå religiøst snakk i avdelinger i psykisk helse-

vern. Her vil ikke et samtykke være gyldig med
mindre personen uttrykkelig er informert om sin
status som frivillig innlagt, sine rettigheter ved en

nektelse og at et samtykke uanset[ vil kunne trek-
kes tilbake når som helst.

Det mest kjente og langtrekkende eksempelet
på denne modellen utgjør likevel helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 9. I tillegg til over-
vinnelse av motstand omfattes "tiltak som er så

inngripende at de uansett motstand må regnes
som bruk av tvang eller makt". lovgiver har ikke
ønsket å basere regelverket på at det skal kunne
samtykkes til wang.22 Problemstillingen er likevel
ikke helt upraktisk. Man har hatt eksempler på til-
tak som er definert som tvang etter det objektive
kriteriet - f.eks. heldekkende drakter for å hindre
grising med avføring - som personen er blitt så

vant med at han eller hun aktivt ønsker dem opp-

rettholdt.
Enda viktigere som bakgrunn for det objektive

tvangskriteriet i helse- og omsorgstjenesteloven
kapittel 9, er likevel uffordringene det reiser å
operere med et motstandskriterium stilt overfor
personer med utviklingshemning. Ett problem er
ambivalens, en annen uffordring er hvordan fra-
vær av ytre reaksjon bør tolkes. Mange er lett
påvirkelige som følge av tilstanden ogleller situa-
sjonen de-er ir ogkan finne seg'i regimer som er
problematiske. Tilsvarende uffordringer kan også

ses hos barn. Et annet forhold er at inngrep som
innlåsing av gjenstander og varslingssystemer
kan ha andre motiver enn nødvendig omsorg og
tilsyn.

18.4.2 Nærmere om den objektive siden av
tvangsbegrepet etter helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 9

Vurderingstemaet er i forarbeidene presisert til et
spørsmål om <en person normalt ville ha motsatt
seg,, tiltaket.23 Det må nok oppfattes som en refe'
ranse til hva en forstandsmessig normalt funge-
rende person vanligvis ville ha ment eller reagert
på. lovteksten markerer en terskel - jf. "så inngri-
pende". I tråd med dette er tiltak som normalt vil
medføre "fysisk eller psykisk ubehag, smerte e 1",

nermt som eksempel i forarbeidene på hva som
blir omfattet av alternativet.24 Det er således ikke
tilstrekkelig at et tiltak er uvanlig. At man skrur
fast bilde og TV på veggen i boligen til en person

med utviklingshemning som man ut fra erfaring
vet kan bruke løse gjenstander som våpen ved
utagering - i fagterminologien tidvis omtalt som
utilrettelegging av bolig" - faller således trolig

z1 Helsedirektoratet, l*l/2017, s. 7 4
22 Ot.p.p. nr.55 (2002-2003) s.46-47 og Ot.prp. nr.58 (1994-

95) s.12
23 Ot.p.p.nr.58 (1994-95) s.17
24 nt-* -. ce /1oO/t-OF\ c C.7
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18.4 Tvang som uttrykk for et
kontrollbehov uavhengig av
samtykke eller motstand

18.4.1 Utgangspunkt

Å basere enkelte tiltak på gyldig samtykke reiser

- som vist - også rettssikkerhetsproblemer. Som
et svar har man for enkelte tiltak bestemt at gyldig
samtykke ikke kan utgiøre et hjemmelsgrunnlag.
Dermed kreves særlig lovhjemmel. Når dette er
tilfelle, er tidvis uavklart, men i alle fall for psykisk
helsevernloven S 48 er dette nå skissert som løs-
-:^-^- 21Ill[gcu.



<<Pasientens beslutningskompetanse kan bort-
falle i relasjon til den konkrete helsehjelpen
dersom det er overveiende sannsynlighet for at
vedkommende ikke er i stand til å enten
(a) forstå nødvendig informasjon relevant for

beslutningen,
(b) fastholde informasjonen inntil beslutningen

er tatt,
(c) aner$enne aktualiteten av informasjonen

for sin egen situasjon,
(d) resonnere på bakgrunn av informasjonen

med tanke på å treffe et valg, herunder
bruke ogveie informasjonen i sin egen situ-
asjon, eller

(e) uttrykke etvalg.
Selv om pasientens kognitive eller psykiske

fungering er sterkt redusert, utelukker dette
ikke at beslutningskompetanse likevel kan
foreligge. Det skal i vurderingen legges særlig
vekt på om vedkommende har tidligere erfa-
ring med den aktuelle typen helsehjelp."

Forslaget ble ikke fulgt opp ved lowevisjonen i
2017. Departementet viste til at konsekvensene
for øwig helselovgivning tilsa at forslaget burde
utredes nærmere av et nytt lovutvalg, og at det er
viktf at disse reglene blir vurdert i en større sam-
menheng. Det ble også vist til at utredning av
dette ville inngå i mandatet til Tvangslovutvalget,
jf. nærmere omtale i punkt 5.2.4.

21.3.5 Utvalgets vurderinger

21.3.5.1 Voriasjonsbredde i problemstillinger og
tolkningsprinsipper

Helsehjelpsbegrepet i pasient- og brukerrettig-
hetsloven S 1-3 bokstav c erbredt definert som

nhandlinger som har forebyggende, diagnos-
tisk, behandlende, helsebevarende, rehabilite-
rende eller pleie- og omsorgsformåI, og som er
uffør t av helsepersonell".

Samtidig har kravet om hjemmel i samme lovs $ 4-
1 første ledd stor dybde ved at ytelse av alle for-
mer for helsehjelp må være basert på samtykke,
eventuelt ha grunnlag i lov eller annet gyldig retts
grunnlag. Når kravene til en avgiørelse - et sam-
tykke eller en nekting - skal wrderes, gir dette en
stor variasjonsbredde med hensyn til typer av til-
tak og hvor inngripende disse kan være, herunder
med tanke på konsekvenser av så vel å samtykke
som å nekte. På den ene ytterkant har vi omfat-
tende inngrep som amputasjoner eller igangset-
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telse av medikamentell behandling med svære
bivirkninger, på den andre hjelp til påkledning,
trøstende ord eller lignende i en omsorgssitua-
sjon.

Utvalget vil understreke at spennet i problem-
situasjoner nødvendigvis vil måtte ha betydning
for den rettslige vurderingen av spørsmålet om
beslutningskompetanse: om personen uer i stand
til å forstå hva samtykket omfatter". Ved positivt
samtykke handler dette om anvendelsen av det
alminnelige synspunktet om at kravene til et gyl-
dig samtykke skjerpes jo mer inngripende tiltaket
er.a Utvalgets poeng i denne sammenheng er at
formuleringen av enkelte av de såkalte FARV-kri-
teriene ikke passer så godt for helsehjelp i de
minst inngripende kategorier. For eksempel vil
krav om anerkjennelse av informasjon og reson-
nering kunne gi feilaktige signal om hva som kre-
ves.

I forlengelsen har vi betydningen av skillet
mellom positivt samtykke og nekting. Tradisjonelt
er det det å takke ja til et tilbud om hjelp som har
vært fokusert i litteratur og forarbeider. I løpet av
det siste tiåret er det imidlertid blitt fokusert ster-
kere på at nektingssituasjonen reiser særlige
spørsmål. I rundskrivet heter det:

NOU 2019:14
Tvangsbegrensningsloven t;

"Det er de samme krav til personlige forutset-
ninger ved å samtykke til helsehjelp som ved å
nekte helsehjelp."s

Utvalget er enig i at vurderingen av beslutnings-
kompetanse hovedsaklig vil være sammenfallende
uansett om spørsmålet gielder samtykke eller
nekting. Ut fra norsk rettslig tradisjon kan dette
utgangspunktet likevel ikke gjelde fullt ut. For det
første er det klart at prinsippet om at kravene til et
Syldig samtykke s4-erpes jo mer alvorlig inngre-
pet er - forutsatt så vel i lovgivning som i rett-
spraksis - ikke kan praktiseres tilsvarende i nek-
tingstilfellene. Det ville i så fall medføre at det
skulle være vanskeligere å nekte til mer alvorlig et
inngrep er - noe som ville være både ulogisk og

signaliserer dette, jf. avsnitt 61: i | '

4 Tankemønsteret kommer blant annet til uttrykk i Rt. 1998
s. 1538, men er ellers ikke omstridt.

5 Helsedirektoratet, IS1/2017, s. 15
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uPoenget er altså at pasienten skal kunne treffe
inforrnert aalg med, hensyn til fortsatt

Da må pasienten være i stand til å
informasjonen som gis og hva som kan

konsekvensene av å nekte behandlins."*l-av Høyesterett.)

For det øndre følger det av norsk rettstradisjon at
en persoh kan styrke sin beslutningskompetanse
gjennom konkrete erfaringer, noe som er av sær-

lig betydning for personer med ulike former for
kognitiv fu nksjonsnedsettelse. Et slikt synspunkt
forutsetter at det ikke kan kreves at personen nød-

vendigvis har fulI oversikt over alle aktuelle alter-
nativer på avgjørelsestidspunktet. I noen tilfeller
vil en presisering i denne retning kunne styrke
personens kompetanse til å si nei, i andre tilfeller
til å si ja: alt avhengig av hva personen har erfa-

ring med. Men særlig ved spørsmål om å igang-

sette nye tiltak som det krever evne til abstrakt
tenkning for å forstå, vil vektleggingen av kompe-
tansebygging gjennom erfaring kunne styrke
kompetansen til å holde på status quo: altså nek-

tingskompetansen.

. Utvalget ser det etter dette som utvilsomt at

ft a.t - osså etter gjeldende rett - kan være forskjel-

lf t.r i vurderingen av beslutningskompetanse alt

ll etter om spørsmålet gielder å si ia eller nei, og er

t' kelte sær-
-lige problemstillinger som er mest aktuelle ved

større helsehjelpsbeslutninger.

21.3.5.2 Særlig utfordring l: Svingninger
i personens oppfatning av spørsmålet

MRV-kriteriene fokuserer blant annet på evnen til
å "uttrykke', valg. I nær tilknytning oppstår også

andre uffordringer som trenger avklaring. Det
kan skilles mellom å ofatte" og å ofastholde" en

beslutning. Alternativetvil være å se det slik at det
ikke foreligger noen beslutning hvis vekslingen i
standpunkt - ambivalensen - er for uttalt. Ved

særlig raske skifter framståt' det som en naturlig
karakteristikk.

Før det kan være spørsmål om å uttrykk et
valg må beslutningen være tatt. At vedkommende
er i sta.nd fe7 å bestemme seg må slik være en for-
utsetning for beslutningskompetanse. Dette hen-
ger nært sammen med resonnerings- og vektings-
aspektet personen må være i stand til å konklu-
dere i sine resonnementer. Noe ganske annet er
det å ikke ønske å ta et standpunkt ut fra sine
egne overveielser.

Ambivalens kan for enkelte tilstander være del
av de diagnostiske kriterier. Dette er særlig en
problemstilling i akuttpsykiatrien, og kanskje spe-

sielt stilt overfor demens, delir og ruspåvirkning,
men det er også en situasjon som kan ses hos
unge voksne i krisesituasjoner. Dette utgjør en
uffordring ved spørsmål om iverksetting eller
avslutting av mer langvarige hjelpetiltak. Der det
er tale om kortvarige tiltak som avsluttes her og
nå - som å stifte et kutt, eller få hjelp til bleieskift -
løser problemet seg selv: at personen angrer i
ettertid er uten rettslig betydning.

Slik utvalget ser det må man være i stand til å

gi uttrykk for et standpunkt noenlunde konsistent
dersom man skal bli regnet som kompetent ved
viktige beslutninger. Også her kan dette ses som
en presisering av hva som ligger i resonnerings-
og vektingsaspektet. Og som nevnt like over, er
dette noe annet enn i,kke å uille tø et standpunkt.

I det som her er sagt ligger at den som skal
vurdere kompetansespørsmålet tidvis kan måtte
bruke noe tid for å finne ut hva personen egentlig
mener. Det gjelder begge veier: både ved igang-
setting av et samtykkebasert tiltak og ved avslut-
ning av et tvangsbasert tiltak på grunn av gjenvun-
net beslutningskompetanse. Avbrudd i gjennom-
føringsfasen kan gjøre tiltaket lite virkningsfullt,
øke risikoen for skade eller være direkte farlig.
Her oppstår flere spørsmåI.

Ett gjelder hvor man skal legge listen for hva
som er en tilstrekkelig konsistent holdning. Dette
må avgjøres ut fra alminnelige rettslige prinsipper
på dette feltet. Der spørsmålet gjelder et positivt
samtykke, vil kravene skjerpes jo mer alvorlig inn-
grepet er. I den motsatte situasjonen - ved spørs-

mål om å avslutte en behandling - kan ikke nevnte
tolkningsprinsipp brukes på samme måte, jf. oven-
for. Det er mer naturlig å kreve et klarere grunn-
lag jo mer alvorlige konsekvensene er - elier at
man i alle fall kan legge noe vekt på dette.

Et annet og praktisk viktig spørsmål gjelder
over hvor lang tidsperiode man kan strekke vur-
deringen for å avklare hva personen mener. Slik
utvalget ser det må dette avgjøres konkret for den
enkelte person, blant annet i lys av mønsteret for
hvordan personen uttrykker seg og klarheten i de

utsagn som kommer, samt konsekvensene av at
spørsmålet trekker ut i tid - hva enten igangset-
ting eller avslutning av hjelp er temaet.

I forarbeidene til lovendringene i psykisk
helsevernloven i 2017 er også tidaspektet under-
streket.6 Det ble vist til uttalelser på rundskriv-
snivå om at uaweiningene krever tid og rom for

6 o-^- 1AFlt lrnll tnla\-,,-l*Ar11^dA,At1 rvp. rat L \av\o"LvLw/ Purrr\r v.air.^ v6 v.u.'.H



ringskriteriet der bare kommer inn som et
moment i en helhetsvurdering, jf. S 4A-5 siste
ledd. For øwig har ikke tankemønsteret vunnet
gjennomslag i helse- og omsorgslovgivningen per
i dag.

Internasjonalt er problemstillingen sentral.
løsningene i utenlandsk retL varierer, se blant
annet utredningen kapittel 8.12 Ofte er inngangen
til problemstillingen spørsmålet om aksept av for-
håndserklæringer. Hvor bindende disse er og om
reglene er like for somatikk og psykisk helsevern
kan variere.

Ordningen med fremtidsfullmektig kan også
ses i et antatt samtykke-perspektiv. Utvalget anbe-
faler ikke å gi denne modellen en mer framskutt
posisjon på helse- og omsorgsfeltet, se punkt
20.7.5.

21.4.2 Hvordan vurdere hva personen må
antas å mene?

21.4.2.1 lnnledning

Vurderingen av hva en person uille ha besluttet
dersom vedkommende var beslutningskompetent,
er beheftet med usikkerhet i mange ledd. Ikke
bare skal man forsøke å forutsi personens stand-
punkt, men dette skal skje basert på andre fak-
tiske (mentale) forutsetninger hos vedkommende
enn de reelle og dagsaktuelle. Uffordringen er å
lage en så sikker prognose som mulig.

21.4.2.2 Subjektive og objektive momenter

Det sikreste grunnlag man kan bygge en anta-
kelse på, vil normalt være positive holdepunkter
om hvordan nettopp den aktuelle personen har
stilt seg til den aktuelle typen hjelp i en tilsva-
rende situasjon tidligere. Slike holdninger kan ha
kommet til uttrykk på ulikt vis. Dels gjennom
eksplisitte utsagn - muntlig eller skriftlig -, dels
gjennom faktiske handlinger: for eksempel slik at
personen har gitt uttrykk for lindring/åha d,et
bedre ved bruk av etbestemt medikament.

Med hvilken grad av klarhet tidligere uttrykte
oppfatninger har framkommet er av betydning,
men også momenter som nærhet i tid og konsis-
tens. Holdninger uttrykt gjennom faktisk levesett
kan derfor gi et sikrere grunnlag for slutninger
om ønskemål i dag enn skriftlige forhandserklæ-
ringer fra langt tilbake i tid. I dette ligger at perso-
nen ikke nødvendigvis må ha vært beslutnings-

12 For en omtale blant annet av tysk rett, se Østenstad, 2011a,
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kompetent tidligere, selv om dette vil ha betyd-
ning i aweiningen. Her vil utvalget for øwig
minne om fleksibiliteten i kompetansevurderin-
gen der faktisk erfaring med ulike hjelpetiltak kan
styrke kompetansen, se punkt 21.3.5.1 ovenfor.
Det vil uansett ofte være nødvendig å trekk inn
pårørende eller andre som kjenner personen godt
for å kaste lys over saken, i den grad det er faktisk
mulig.

I en vurdering av hva som vil være personens
antatte ønske, må det tas utgangspunlt i menin-
gerlstandpun\t som er tatt etter oppnådd alder
for selvbestemmelsesrett. Imidlertid kan det være
grunn til en viss tilbakeholdenhet med å vekt-
legge tidligere synspunkter når det gjelder alders-
gruppen 16 til 18 år i lys av de begrensninger som
foreligger etter gjeldende rett med hensyn til å ta
avgjørelser som kan ha store konsekvenser.

Et svakere beslutningsgrunnlag har man blant
annet der det at:tuelle behovet for helse- eller
omsorgstjenester nylig er oppstått og man slik
ikke har tidligere erfaringer av direkte relevans å
trekke på. Her kan det være at man kan gjør slut-
ninger ut fra tidligere utlrykte holdninger i andre
spørsmåI, men slike vil nødvendigvis være behef-
tet med større grad av usikkerhet. Herunder kan
det være at tidligere uttrykte holdninger ikke gir
et konsistent bilde. Særlig for enkelte personer
med omfattende utviklingshemning kan tilfanget
av subjektive holdninger uttrykt i fortiden også
være spinkelt.

Dette reiser spørsmål om også det å trekke inn
objektive momenter er relevant: helt konkret i
hvilken grad folk flest vil akseptere det aktuelle
hjelpetiltaket
ulemper. At dette kan giøres etter pasient- og bru-
kerrettighetsloven $ 4-6 andre ledd er ikke tvil-
somt. Ved mangel på subjektive momenter kan
det stilles spørsmål ved om antatt samtykke-vur-
deringen ttlfører noe særlig sammenlignet med
det som alt ligger i forholdsmessighetsvilkaret *
og dermed om en antatt samtykke-test fåLr en selv-
stendig betydning. Utvalget vil mene at så er til-
felle ved at fokus nettopp rettes mot hvordan
andre i en sammenlignbar situasjon ville stilt seg.

il
grunn at det alltid er mulig å finne personens
egen, genuine vilje bare man prnrer hardt nok.
Utvalget har et mer nøkternt syn på saken og ser
faren for at de reelle problemene med å identifi-
sere personens oppfatning kan bli kamuflert gjen-
nom en omskrivning. For å skape større klarhet
om rammene for antatt samtykkevurderingen er
det i lowtkastet foreslått en egen bestemmelse
om dette, se utkastet $ 1-5.

NOU 2019:14
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21.4.3 Særlig om forhåndserklæringer

21.4.3.1 Problemstillingen

Begrepet "forhåndserklæring" har ikke et helt
entydig meningsinnhold. I sin kjerne er detlikevel
en betegnelse for særlig klare og uttrykkelige
utsagn - som regel i skriftlig form - om hvordan
en person ønsker å bli ivaretatt av helse- og
omsorgstjenesten ved alvorlig sykdom, der ved-
kommende står i fare for ikke å få bestemme selv i
situasjonen. At slike erklæringer i alle fall vil være
et moment i en antatt-samtykke-vurdering, er uten
videre klart. Problemstillingen er imidlertid om
slike erklæringer bør være bindende for helse- og
omsorgstjenesten - og dermed alene skal være
avgjørende for uffallet av antatt-samtykke-vurde-
ringen (i utvalget sitt opplegg). Spørsmålet har
vært reist særlig i relasjon til behandling, og er
aktuelt både i og utenfor psykisk helsevern.

21.4.3.2 Gjeldende rett

Spørsmålet om forhåndserklæringers bindende
kraft ble vurdert i forarbeidene til helselovene av
1999. Norsk rett anerkjenner i dag ikke denne
typen formelle dokumenter ("livstestament,',

"psykiatrisk testament" eller lignende) som retts-
lig bindende. Bakgrunnen har vært bekymring
rundt gyldigheten når situasjonen blir aktuell.
Pasienten kan ha endret oppfatning uten å korri-
gere erklæringen, eller forholdene kan ha utviklet
seg i en annen retning enn det vedkommende
opprinnelig tenkte, for eksempel slik at bedre
behandlingsmetoder er tiig-engelige. En aktuell
problemstilling beskrevet i litteraturen - og som
er stadig aktuell i enkelte land - er hvordan man
skal handtere situasjonen der en person har fra-
sagt seg all livsforlengende behandling gitt utvik-
ling av demenssykdom. Når spørsmålet så blir
aktuelt er vedkommende livsglad og gir ikke
utkykk for motstand mot helsehjelpen, men er
ikke lenger beslutningskompetent.

Den norske holdningen er her at man ikke
regner forhåndserklæringer som rettslig bin-
dende. I proposisjonen til psykisk helsevernloven
heter det:

"Til debatten om 'psykiatriske testamenter'
skal bemerkes at situasjonen kan ha forandret
seg dramatisk for den syke i det øyeblikk den
alvorlige sinnslidelse bry[er fram. Kravet til for-
svarlighet i helsetjenesten tilsier at det er på

dette sistnevnte tidspunktet og i den etterføl-

gende tid vurderingen av bruken av tvangs-
messige tiltak bør skje - og at ikke den sykes
forhåndsvurderinger skal være avgjørende.
Selv om den syke på forhånd har glort seg opp
en mening, vil samfunnet vanskelig kunne
akseptere at vedkommende i verste fall går til
grunne uten behandling.,l3

Særlig på ett punkt kan det likevel sies å hefte
usikkerhet. Det gjelder døendes rett til å motsette
seg livsforlengende behandling etter pasient- og
brukerettighetsloven $ 4-9 andre ledd. Etfer kedje
ledd må vedkommende være beslutningskompe-
tent, men i andre ledd heter det:

..Er en døende pasient ute av stand til å for-
midle et behandlingsønske, skal helseperso-
nellet unnlate å gi helsehjelp dersom pasien-

tens nærmeste pårørende tilkjennegir tilsva-
rende ønsker, og helsepersonellet etter en
selvstendig vurdering finner at dette også er
pasientens ønske og at ønsket åpenbart bør
respekteres."

Her er lovteksten særlig uklart formulert og stil-
ler nærmes opp et umulig vurderingstema: Hvor-
dan kan man vite hva pasienten sitt ønske faktisk
<ep> når han samtidig er ..ute av stand til å for-
midle" det? Heller ikke forarbeidene er klare, men
det uttales blant annet:

"Det kan også hevdes at enhver behandlings-
nektelse nødvendigvis må ha en fortidig karak-
ter i den forstand at ønsket må ha kommet til
uttrykk før helsepersonellet tar beslutningen
om hvorvidt behandlingen skal iverksettes.
Det er likevel en vesentlig forskjell mellom et
ønske som er kommet til uttrykk i den aktuelle
situasjonen og en viljesytring som er avgitt på

et tidligere tidspunkt.,14

For å gi mening er det i litteraturen hevdet at
bestemmelsen må tolkes slik at et ønske fra perso-

nen selv om å avslutte livsforlengende behand-
ling, framsatt av vedkommende selv etter det
aktuelle sykdomsutbruddet, men før beslutnings-
kompetansen eventuelt er gått tapt, må anses bin-
dende.15

lt Ot.prp. nr. 11 (199&-99) s. 44. Rasmussen, 2002, er kritisk
til denne awisende holdningen.

tn Otp.p.nr. 12 (1998-99) s.89
ls Østenstad,2011, s. 536-539



25.6.1 lnnledning

Som det framgar i punkt 25.5.4.3 vurderer utvalget
at tvang i behandling som retter seg inn mot per-
sonens psykiske fungering er særlig omskidt.
Utvalget har derfor av rettssikkerhetshensyn sett
behov for en annen reguleringsteknikk enn det
som ellers er gjennomgående i lovutkastet. Mer
konkret legges det opp til en positiv regulering av
hvilke behandlingstiltak som kan ha hjemmel der
personen motsetter seg tiltaket: tiltak som ikke er
positivt nevnt er det forbudt å treffe vedtak om
ved motstand og å iverksette under tvang. Dette
følger av lovutkastet $ 6-6. Hva glelder undersø-
kelser, herunder diagnostikk, er det ikke foreslåtl
særlige bestemmelser. Her er det altså hovedbe-
stemmelsen i lovutkastet S G5 som vil gielde, noe
som sikrer en ønsket fleksibilitet blant annet med
tanke på å klarlegge også eventuelle somatiske
årsaksfaktorer. Arenabegrensninger kommer like-
vel inn, se lovutkastet $ G17.

Det er også behov for å nedfelle særlige gren-
ser for hvilke virkemidler som skal kunne benyt-
tes i gjennomføringsfasen. På dette punkt legges
det imidlertid ikke opp til en positiv regulering av
hvilke typer av tiltak som kan ha hjemmel, men
heller formulering av negative skranker. Som det
framgår er det bare i behandling av psykiske hel-
seproblemer det åpnes for tvangsbehandling i
utvalgets terminologi. Enkelte gjennomføringstil-
tak for å tilretlelegge for behandling og som per-
sonen motsetter seg, er imidlertid også aktuelle i
institusjon for tverrfaglig spesialisert behandling
av rusmid delavhengighet.

Innledningsvis skal det påpekes at mens utval-
get i sin alminnelighet har valgt å forkaste lidel-
sesbegrepet og heller bruke opsykisk helsepro-
blem" og <<rusproblem", se punkt 14.4.2.7, er det
bevisst gjort et unntak for legemiddelbehandling.
Her opprettholder utvalget lidelsesbegrepet i lov-
utkastet som en markering og understrekning av
kravet om at legemiddelet må være godkjent for
behandling av personens kliniske diagnose.

25.6.2 Legem iddelbehandling av psykiske
lidelser

25.6.2.1 Gjeldenderett

For en generell omtale av psykisk helsevernloven
$ 44 vises til kapittel 5 om gjeldende tvangslovgiv-
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ning. Bestemmelsen omfatter både situasjonen
der personen motsetter seg behandling og situa-
sjonen der vedkommende ikke er i stand til å gi et
Syldig samtykke. I gieldende terminologi omtales
begge deler gjerne som "tvangsbehandling>>, men
bare motstandstilfellene forsvarer denne karakte-
ristikken i utvalgets begrepsbruk.

Legemiddelbehandling - i praksis med anti-
psykotiske legemidler - mot personens vilje, er i
dag det mest omstridte tema i debatten om tvang i
psykisk helsevern, ved siden av bruk av elektro-
konvulsiv terapi (ECT). Fra et prinsipielt juridisk
synspunkt er det særlig spørsmålet om styrken i
prognosen for framtidig effekt av behandlingen
som har stått i sentrum for diskusjonene de
senere år. I $ 4-4 andre ledd bokstav a heter det
mer overordnet:

"Slik legemiddelbehandling kan bare gjennom-
føres med preparater som er registrert her i
landet og med vanlig brukte doser. lægemid-
delbehandling kan bare gjennomføres med
legemidler som har en gunstig virkning som
klart oppveier ulempene ved eventuelle bivirk-
ninger.''

I fierde ledd andre punktum spisses dette

"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."

Her har det blitt reist spørsmål om hva som nær-
mere ligger i "stor sannsynlighet". Problemstillin-
gen er om vurderingen må være individuell eller
kan basere seg på mer generell kunnskap om og
erfaring med et preparats virkninger. I kjølvannet
av Paulsrud-utvafuets innstilling har flere framhe-
vet at vurderingen må være individuell.a4 Dette ..
også Sivilombudsmannens linje fra desember
2018:

"Ombudsmannen tar ikke endelig stilling til
om det foreliggende kunnskapsgrunnlaget -
på generelt grunnlag - er egnet til å tilfreds-
stille gjeldende krav om stor sannsynlighetved
førstegangsmedisinering. Dette må behand-
lingsansvarlige og Fylkesmennene i hver
enkelt sak ta stilling til og begrunne konkret, i
tråd med psykisk helsevernloven og forvalt-
ningsloven. Det som imidlertid er klart, er at

NOU 2019: l4
Tvangsb egrensningsloven t1

25.6 Særlige grenser for behandling og
gjen nomf Ørlng av beha nd I in g
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44 Se for en oversikt over debatten Bernt, 2018
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kravet til stor sannsynlighet er et reelt krav, og
at det kreves mer enn alminnelig sannsynlig-
hetsovervekt. Videre er det klart at kravet
knytter seg til den enkelte pasient, og ikke til
en gruppe pasienter.r' 45

Kravet om individuelle vurderinger, jf. siste set-

ning i det siterte, blir stadig gjentatt i uttalelsen,
blant annet slik:

"Siden det for klager var tale om en første-
gangs medisinering, forelå det heller ikke noe
erfaringsgrunnlag som kunne støtte opp under
Fylkesmannens konklusjon om at kravet er
oppfylt. Fylkesmannen er derfor gjentatte gan-

ger bedt om å fremlegge det faktiske grunnla-
get som viser at kravet til "stor sannsynlighet"
for at medisineringen - for denne pasienten og
i dette tilfellet - ville føre ll helbredelse eller
vesentlig bedring." (Kursivert av Sivilombuds-
mannen.)

I ettertid har Helsedirektoratet gitt uttrykt for å

ha ..samme forståelse" som Sivilombudsman-
nen.46 Det blir understreket at der personen ikke
tidligere har vært behandlet med antipsykotika vil
et ..generelt kunnskapsbasert materiale" danne
grunnlag for vurderingen, og det er forutsettes at
dette er i samsvar med Ombudsmannens uttalelse.
Men en slik forutsetning er det usikkert om er
holdbar ut fra Ombudsmannens sterke og gjen-

tatte understrekning av at vurderingen må være
indMduell.

Utvalget skal bemerke at enkelte rettskilder
tilsynelatende har fått lite oppmerksomhet i den
pågående debatten. Av særlig interesse er Høyes-

teretts praksis i enkelte saker om utskriving av

tvungent vern der innholdet av behandlingsvilkå-
rets prognosekrav blir satt på spissen, jf. psykisk
helsevernloven $ 3-3 nr. 3 bokstav a. Her er vtrr-
deringstemaet langt på vei sammenfallende med
nevnte formulering i psykisk helsevernloven $ 4-4

{erde ledd.aT I Rt. 2001 s.752 var således spørs-

målet om det forelå <stor sannsynlighet" for
vesentlig forverring (ved opphør av tvungent
vern). Det er mye som tyder på at Høyesteret[ her
går langt i retning av å akseptere generell kunn-
skap om og erfaring med effekten av antipsyko-
tisk legemiddelbehandling i mangel av mer indivi
duelle holdepunkter:

45 Se blant annet Sivilombudsmannen, sak 20t7 / 543
46 Helsedirektoratet, 2019
L7 ^,r' r llsvarenue Jyse, zulo, s. zuu

"Nar det gjelder kravet til sannsynlighet under-
streker forarbeidene, i samsvar med lovtek-
sten, at det må kreves mer enn vanlig sannsyn-
lighetsovervektfor forverring, se Ot.prp. nr. 11

(1998-99) side 79-80. Rent faktisk må det,
som jeg tidligere har vært inne på, legges til
grunn at A vil slutte med medikamenter etter
en eventuell utskriving. Det finnes bare
begrenset erfaring om hvordan han tidligere
har reagert på dette. Erfaringene fra rundt
1979 er uklart dokumentert og ligger uansett
langt tilbake i tid. Dosereduksjonen i 1991-
1992 hefter det seg i beste fall usikkerhet til
effekten av, og detvar dessuten bare en reduk-
sjon, ikke totalt opphør - seponering - som det
er snakk om nå. I et bevisopptak for Høyeste-
retthar overlege BjørnHarald lærvåg, somhar
vært As behandlende lege siden 1996, gitt
uttrykk for at det er overveiende sannsynlig at
A vil få et tilbakefall. Han utlaler ellers blant
annet at forskning knyttet til schizofreni gene-

relt viser at70Yo får tilbakefall innen ett år ved
fullstendig stopp av medisinering.

De sakkyndige har i sin rapport gitt uttrykk
for at etter deres oppfatning er det på det rene
at forverring vil inntreffe ved seponering. Pro-
fessor Dalgard har i retten uttalt at han finner
dette i megethøygrad sannsynlig, og atAmed
sin tilstand klart ikke hører til de 30 7o som ikke
vil bli utsatt for forverring.Jeg finner å måtte
legge dette til grunn [. . .] ."48
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$Uwatg"t vurderer etter dette dagens rettskilde-
pilde som sprikende.

25.6,2.2 Utvalgetsvurderinger

25.6.2.2.1 Utgangspunkt

I det følgende konsentrerer utvalget seg om bru-
ken av antipsykotiske legemidler. Det kan i prin-
sippet også fattes vedtak om bruk av andre medi-
kamenter, men det er svært sjelden aktuelt - ikke
minst fordi antipsykotiske midler er de eneste
som kan gis som injeksjon der personen nekter å

svelge tabletter eller mikstur.
Utvalget viser til kapittel 10 om kunnskaps-

lrunnlaget. De siste, store metaanalysene tyder
på at det er en klar effekt av antipsykotiske midler,
men det er et åpent spørsmål om denne effekten
ler så stor og vesentlig at den veier opp for bivirk-
ningene og krenkelsen forbundet med tvangsinn-
grepet. Ut fra læuchts metaanalys e fra20l7 , er det

48 n. onnr - 4cn -s - .E.ft1. ZUUI S. 
'JZ 

pa lj. 
'Jl



bare 23 prosent sjanse for at personen vil ha "god
effekt", sammenlignet med 14 prosent ved pla-
cebo. På den andre siden er det rapportert at over
80 prosent av personer med førstegangs psykose
vil respondere på antipsykotika, men her er ter-
skelen for "respons" satt meget lavt (minst 20 pro-
sent bedring på Positive and Negative Symptom
Scale), så lavt at effekten neppe vil være vesentlig

til å oppveie de negative sidene ved inn-
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undersøkt behandlingsrespons hos pasienter
med førstegangspsykoser i større bredde. Den
ene viser at omtrent 50 % har en 50 % bedring i
sine symptomer mens 80 % har en20 o/obedring

avi sine symptomeri studieperioden (Zhu etal,
ny metastudieEuropean Neuropsychopharm
2017) . En annen viser at omtrent 10 % har darlis
respons, omtrent 75%har moderat respons og
15 % har rask og svært god respons @ozatello
et al, Frontiers in Psychiatry 2019). [...] I sin
konklusjon oppsummerer forfatterne av denne
omfattende metaanalysen det slik: <Disse stu-
diene viser at behandlingsuffallet for pasienter
med schizofreni-spekter lidelser kan bli signifi-
kant forbedret gjennom tidlig behandling og
ved forkortelse av tidsperioden fra symptom-
start til adekvat, spesifikk intervensjon (her
medikamentell behandling) . "

Utvalget er bekymret for hvordan denne passa-
sjen vil tolkes av landets fylkesmenn og helsefore-
tak. Den kan forstås som at 90 prosent av pasien-
tene vil respondere godt eller svært godt på
behandlingen, et tall som er langt høyere enn det
andre studier har kommet fram til. Utvalget er i
Ml om direktoratet har dekning for disse påstan-
dene og viser til to forhold: Metaanalysen av Thl
mfl. dreier seg om 17 sfudier, og ingen av disse
hadde kontrollgrupper som fikk placebo. Det er
dermed umulig å vite hvor stor bedring pasien-
tene hadde opplevd uten medisiner. Artikkelen til
Bozzatello mfl. er ikke en "omfattende metaana-
lyse" og har ikke funnet de prosentsatsene som er
oppgitt i skrivet fra de tre psykiaterne. Direktora-
tet er orientert om at medlemmer av utvalget opp
fatter den siterte passasjen som sterkt misvi-
sende.

har i flere gitt
fylkesmenn for at de i sin be-
handling ikke nok gjør hvordan
sannsynligheten for pasienten ha effekt av

I kjølvannetvedtatt
av av 2L. januar
2019, etterspurte i Oslo og Viken
Helsedirektoratets syn på av effek-
ten av antipsykotisk
februar 2019). Videre
ken bedring som må
at kravet til "vesentlig

ftrev datert 7

opprylL

ret-
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og egnet
grepet.49 derfor
lig å

vi

midler skulle snarere tilsi snewere inngrepshjem-
ler og forsterkede kontrollmekanismer.

Utvalget vil presisere åt tvungen behandling
med legemidler i enkelte tilfeller også kan være
aktuelt overfor barn. De betenkeligheter som
utvalget gir uttrykk for når det gjelder et så inngri-
pende tiltak som tvangsmedisinering er, vil i enda
større grad gjelde for denne gruppen. Derfor er
det nødvendig å sikre at barns rettssikkerhet iva-
retas.

Sivilombudsmannen har i flere uttalelser gitt
fylkesmenn kritikk for at de i sin klagesaksbe-
handling ikke klart nok gjør rede for hvordan
sannsynligheten for at pasienten vil ha effekt av
vedtatt tvangsmedisinering vurderes. I kjølvannet
av Sivilombudsmannens uttalelse av 2L. januar
2019, etterspurte Fylkesmannen i Oslo og Viken
Helsedirektoratets syn på undersøkelser av effek-
ten av antipsykotisk legemidler (brev datert 7.
februar 2019). Videre spurte Fylkesmannen hvil-
ken bedring som må forventes hos pasienten for
at kravet til uvesentlig bedring" skal være oppfylt,
jf. psykisk helsevernloven g 4-4. Helsedirektoratet
svarte 22. mars2019.

D

I sin redegjørelse for kunnskapsgrunnlaget SMlom
viser direktoratet i sitt brev til Nasjonal klinisk ret-
ningslinje for utredning, behandling og offfølyinq
aa personer med psykoselidelser fra 2013. Helsedi-
rektoratet innhentet en oppdatering av kunn-
skapsgrunnlaget for medikamentell behandling
av akutt psykose fra psykiaterne Ingrid Melle, Jan
Olav Johannessen og Erik Johnsen. Brevet fra
Helsedirektoratet tar inn dette sitatet fra de tre
psykiaternes uttalelse :

Irl

{';'c'ibrl
JIrl

hvil-
fortes

uI en stor europeisk studie av ved
første episode schizofreni eller jf. psykisk s 4-4. H
form lidelse fant man over 60 7o svarte 22. mars20L9
symptomreduksjon over 12 måneder (Kahn I sin for
al, Lancet 2008). To nylige metaanalyser har viser direktoratet brev til Nasjonal

ningslinje for behandling og
as zhu,zor7 av personer psykoselidelser fra 2013. Helse-
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av kunn-
behandling
Melle, Jan
Brevet fra
fra de tre

antipsykotika ved
eller schizofreni-
% gjennomsnittlig

måneder (Kahn et
metaanalyser har

hos pasienter
i større bredde. Den av

har en 50 % bedring i
7o har en 20 % bedring

(Ttruetal,
2017). En

viser at omtrent 10 % har
75oÅ har moderat

og svært god respons
in Psychiatry 2019).

forfatterne
det slik:

for
lidelser kan

tidligbehand-
tidsperioden fra

interven-

denne passa-

og helsefore-

mlsvl-

etter $ 4-4. Det betyr at en person som ikke mot-
setter seg medikamentell behandling, men heller
ikke regnes som beslutningskompetent, i dag må
underlegges tvungent psykisk helsevern etter
kapittel 3 og i tillegg vedtak etter $ 4-4 a, fot il ftt
tilgang til nødvendig helsehjelp, jf. pasient- og bru-
kerrettighetsloven $ 4-3 femte ledd.

I tråd med de føringer som er lagt i kapittel 18

om tvangsbegrepet, foreslår utvalget forenklinger
her. For den som ikke motsetter seg hjelp, skal
terskelen være lav for å få hjelp. Det må også

i form av medikamentell

legemidler tilsier likevel

forstås som at 90 sent av pasien-
godt eller godt på

et tall som er langt enn det

andre har kommet fram Utvalget er i
disse påstan-tvil om har dekning

(...) I sin
av denne

"Disse
pasienter med
bli sienifikant
ling og ved

til adekvat,
sjon (her

Utvalget er for
sjen vil av landets ff
tak. Den
tene vil

fatter den siterte passasjen som
sende.

en større forsiktighet enn det som generelt gjel-

der utenfor motstandstilfellene. Særlig er det
rettssikkerhetsbehovet for personer med kogni-
tive svekkelser som uMklingshemning og i
demens, og som av den grunn kan være lette å 

J

lede, som her melder seg.

Utvalget vurderer at antipsykotisk behandling
overfor personer med store formidlingsvansker
bør likestilles med tvang etter utkastet S 1-3 siste

ledd. For andre personer som mangler beslut-
ningskompetanse, men som ikke har store van-

sker med å formidle motstand, stilles krav om ved-

tak og at den vedtaksansvarlige er psykiater eller
står under veiledning av psykiater, se lovutkastgl lt
$ &4. Det bør videre stilles krav om at behandlin- .[\
gen er nødvendig for å hindre eller begrense hel- ;. , ,,l*
seskade, men uten at denne trenger å være Y +
vesentlig. Ved alvorlige uønskede bivirkninger er i6!l -
det et særlig behov for å skjerpe kontrollen, uav- t I

hengig av motstand. I slike tilfeller bør saken

føres over i tvangsmedisineringssporet med de

forsterkede rettssikkerhetsgarantier som der er
nedfelt.

I fortsettelsen vil fokus rettes mot situasjonen
der personen motsetter seg behandlingen: altså

tvangsbehandling i utvaQets terminologi.

25.6.2.2.3 Bør all tvangsbehandling med
legemidler forbys?

Brukerorganisasjoner (fellesaksjonen.no) og
enkeltmennesker med brukererfaring krever for-
bud mot tvangsbehandling eller reservasjonsrett
for den enkelte pasienten.s0 Utvalgets flertall (alle

medlemmene, unntatt Erichsen og Gitlesen) har
stor forståelse for et ønske om forbud ut fra det
kunnskapsgrunnlaget som i dag foreligger om
virkninger og bivirkninger. Ftjå rad!ka!!Sry.!1
imidlertid forutsette en giennomgripende omleg- -

dene til to forhold: M av Zhu
mfl. seg om 17 studier, og av disse

hadde som fikk bo. Det er
umulig å vite hvor stor paslen-

tene opplevd uten medisiner. til
mfl. er ikke en metaana-

og har ikke funnet de som er
i skrivet fra de tre psykiaterne.

er orientert om at medlemmer av optr

25.6.2.2.2 Betydningen av skillet mellom
motsta nd og ikke-motstand

Etter psykisk helsevernloven regnes fravær av

samffkke i mange tiHellcr som f;ang, slik også 50 w^---+ cnrz
I r LSSU!r aw r r



ging av tjenestene for å unngå alvorlige konse-
kvenser for så vel pasienter som pårørende. Dette
er ikke mulig å få til på kort sikt.

TVangslovutvalget er et lovutvalg og forutset-
tes - slik mandatet er formulert - å svare på hvor-
dan regelverket kan forbedres den

vi står overfor i dag
Innenfor en ramme utvalget kraffirlle
grep for å stramme inn bruken av legemiddelbe-
handling i psykisk helsevern mot personens vilje
- noe som er godt i samsvar med den generelt
tvangsrestriktive holdning utredningen bygger
på. Om det etter at disse skritt er tatt vil være
mulig og forsvarlig å gå enda lenger, får framtiden
vise.

Et som for ytterliggående

helseskade av
må leve med
stort funksjonstap. Dette er en alvorlig omkost-
ning når' det også tas hensyn til at alvorlige psy-
kiske helseproblemer ofte debuterer i tidlig vok-
senalder. Utvalgets flertall ønsker derfor fortsatt
en åpning for tvangsbehandling med medikamen-
ter og ser dette som nødvendig ut fra et gjennom-
gående synspunkt om at det - under sterke retts-
sikkerhetsgarantier - skal kunne gripes inn for å
hindre vesentlig helseskade. Sentrale menneske-
rettighetsdokumenter ikke bare åpner for en slik
tilnærming, men det kan til dels foreligge en plikt
til å besffie liv og helse for personer som ikke er
beslutningskompetente, om nødvendig med bruk
av tvang. A totalforby tvangsbehandling med med-
ikamenter ville i et slikt bilde blant annet kunne
tvinge fram en kraftig oppbygging av kapasiteten
ved lukkede sengeposter i psykisk helsevern fordi
flere måtte holdes lenger tvangsinnlagt for å hin-
dre vesentlig helseskade. Utvalgets flertall har
derfor valgt en tilnærming der en tar hensyn både
til behovet for å verne enkeltpersoner mot urett-
messig og integritetskrenkende tvangsbruk og
behovet for å kunne yte godt begrunnet og nød-
vendig helsehjelp til personer som ikke er beslut-
ningskompetente.

25.6.2.2.4 Lovutkastets oppbygning

De alminnelige vilkar i lovutkastet S G5 gjelder i
utgangspunktet også ved tvangsmedisinering.
Formuleringen av et "vesentlig helseskade',-krav
og et antatt samtykke-krav innebærer en tilstram-
ming sammenlignet med psykisk helsevernloven
S a-a. Aqtåttgnb&kevilkaret må for øwig ses i
rum*"n1@meaGThrålet om reservasjons-
rett som drøftes nedenfor. I lovutkastet $ 6-10 er
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det gitt enkelte særbestemmelser. Disse har
karakter dels av presiseringer, dels av tillegg til de
alminnelig vilkår.

Utvalget har vurdert spørsmålet om en
avgrensning av inngrepshjemmelen ut fra prepa-
rat, dose og indikasjon. Det er mulig å lage detal-
jerte oppsett for hvilke medikamenter, i hvilke
doser som kan brukes ved bestemte tilstander.
Dette kan verne mot tilfeldig og uhensiktsmessig
bruk av medikamenter. Juridisk detaljregulering
av klinisk virksomhet vil imidlertid ofte føre til
problemer på grunn av den faglige utviklingen, at
det kommer til nye medisiner eller andre behand-
lingsformer, eller at pasienter og klinikere kom-
mer i situasjoner som lovgiver ikke forutså. Utval-
get er derfor i sin alminnelighet skeptisk til en slik
modell, men forslaget til formulering av nytt prog-
nosevilkår nedenfor bærer i seg elementer av en
slik tenkning.

25.6.2.2.5 Økt fokus på frivillighet

En forutsetning for at fortsatt hjemmel for tvangs-
medisinering skal kunne forsvares, er at det eta-
bleres gode, reelle alternativer som først blir
prøvd. Det mest innlysende alternativet, som det
burde være unødvendig å nevne, er motivering for
frivillig medikamentell behandling. Det må settes
av tilstrekkelig tid til å informere om de ulike
sidene ved legemiddelbehandling og tii diskusjon
med den det gjelder om fordeler og ulemper med
behandlingen som blir foreslått. Personen må få
tilbud om flere samtaler og god tid til å reflektere
over saken, og mulighet til å stille spørsmål og til
å bli hørt når det gjelder valg av preparat og dose-
ring.

For at en virksomhet i psykisk helsevern skal
kunne godkjennes for å ha ansvar for tvangsmedi-
sinering, må det være et vilkår at det foreligger til-
sfekkelig kompetanse i ikke-medikamentelle
behandlingsformer, se utkastet S G10 nr. 2. Hvilke
krav som her skal g:ielde må fastsettes i forskrift.
Utvalget vil spesielt framheve som sentrale kom-
ponenter, meningsfulle aktMtetstilbud, mulighet
for fysisk trening og naturopplevelser, samtalete-
rapi, traumeinformerte tilnærminger, musikkte-
rapi og anledning for personen til å skjerme seg
fra for mange sanseinntrykk og sosiale forpliktel-
ser.

Tilsvarende må virksomheten ha en materiell
og faglig standard som reduserer behovet for
tvang. Med materiell standard mener utvalget at
virksomheten må tilby trivelige enerom med eget
bad, tilstrekkelig areal å uffolde seg på, lett tilgang
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til natur og frisk luft, og tilstrekkelig skjerming fra
støy og urolige medpasienter.

Den faglige standarden er det vanskeligere å
konkretisere. Her vil utvalget peke på at det ikke
bare dreier seg om formelle kvalifikasjoner. De
store lokale forskjellene i tvangsbruk reflekterer
neppe forskjeller i for eksempel spesialistdekning.
Vel så til

av tvang som
er gjengs på institusjonen og
den har i brukermedvirkning og samhandling
med kommunale tjenester.

I den enkelte sak må personen før vedtak om
tvangsmedisinering treffes, ha vært forsøkt
behandlet på frivillig grunnlag - det vil si med til-
tak vedkommende ikke motsetter seg - i minst en
uke. Dette representerer en utvidelse med to
døgn sammenlignet med dagens $ 4-4 femte ledd i
psykisk helsevernloven (uminst fem døgn"). I
denne perioden skal også omfattende og egnet
ikke-medikamentelle tiltak ha blitt tilbudt. At det
her kan være behov for unntak er ikke til å

komme bort fra. I psykisk helsevernloven $ 44
femte ledd andre punktum heter det i dag:

"Dette gielder ikke hvis pasienten ved utset-
telse vil lide vesentlig helseskade, eller hvis
pasienten gjennom tidligere behandlingsopp
hold er godt kjent av institusjonen som vedtar
behandlingen."

Utvalget har her funnet grunnlag for en innstram-
ming. Alternativet "godt kjent" kan i dag - etter
det utvalget erfarer - i noen tilfeller bli brukt som

en sovepute for ikke å gå videre i arbeidet med fri-
villige alternativer. Dermed blir det - i utvalgets
opplegg - bare alternativet "vesentlig helseskade"
ved utsettelsen som står tilbake. Utvalget skal
bemerke at alternativet ikke bare omfatter ffsisk
skade, men også psykisk skade, særlig aktueltved
svært stort lidelsestrykk.

Utvalget har vurdert om det bør konkretiseres
mer i detalj i 1ov eller forskrift, hvilke typer av fri-
villige tiltak som først må prøves før detkan fattes
vedtak om legemiddelbehandling som personen

motsetter seg. Dette kan hindre at tvangsmedisi-
nering er noe en raskt tyr til. På den andre siden
gir en slik modell risiko for at en rekke formåls-
løse tiltak må gjennomføres for syns skyld, mens
nødvendig behandling må utsta. I Danmark er det
på forskriftsnivå gitt slike detaljerte, formelle
regler om motivering for frivillig behandling, som
ikke sjelden resulterer i oppheving av vedtak. I
dansk juridisk litteratur beskrives dette blant
-,-,- -r ,1:1--
AIIIICL SIIK:

"I betænkningstiden skal patienten dagligt til-
bydes medicin til friviilis indtagelse (motive-
res), og den forsøgte motivation skal journal-
føres, jf. $ 3, stk. 5. Hvis der ikke er sket moti-
vation, kan der som udgangspunkt ikke træffes
beslutning om tvangsbehandling [. . . ] . Betænk-
ningstiden beregnes fra det tidspunkt, hvor
patienten har modtaget et konkret behand-
lingstilbud med oplysning om præparat,
behandlingsform og dosis [...]. Motivationen
skal foretages løbende. Hvis patienten ikke
motiveres dagligt op til beslutningen, kan
betænkningstiden blive afbrudt, og motivatio-
nen skal starte forfra.', 51

Avgjørende ser altså ut til å være om personen
med tilstrekkelig frekvens og presisjon er oppfor-
dret til å gå med på frivillig behandling. Utvalget
vil ikke anbefale noe tilsvarende for norske for-
hold da en slik modell lett kan ta fokus bort fra et
mer individuelt rettet arbeid for å finne alternati-
ver til tvang, herunder alternative behandlingstil-
nærminger. Utvalget finner det vanskelig å defi-
nere hvilke tiltak som alltid må være forsøkt og
tror at dette vil variere for mye fra person til per-

son til at det lar seg bestemme i lov.

25.6.2.2.6 Krav om at legemiddelet er godkjentfor
personens kliniske diagnose

Psykisk helsevernloven $ 4-4 åpner for tvangsbe-
handling med legemidler på visse vilkår. Bestem-
melsen kekker grenser for hvordan behandlingen
kan giennomføres. I denne sammenhengen er de
viktigste vilkårene at tiltaket må være "klart i
overensstemmelse med faglig anerkjent psykia-
trisk metode og forsvarlig klinisk praksis" og skje
med upreparater som er registrert her i landet og
med vanlig brukte doser".

I utvalgets lovutkast blir ordlyden "klart i over-
ensstemmelse med faglig anerkjent metode og
faglig forsvarlig praksis,' gjenfunnet i $ 6-5 nr. 9.

Utkastet S C10 angir særlige vilkår for behandling
av psykiske lidelser med legemidler når personen
motsetter seg det. Her er det stilt som vilkår at

"det aktuelle legemiddelet og dosen må være god-

kjent for behandling av personens kliniske diag-
nose>, jf. S G10 nr. 1 og $ G4 andre ledd nr. 2.

Utvalgets ordlyd innebærer en innskjerping som
det her blir giort nærmere rede for.

l,ovutkastet stiller altså som vilkar for tvangs-
medisinering at det aktqelle virkestoffet ; og
doseringen - eÅgodkjent fu lehandling av pasi-

51 rr-r--- ontry, rortvlausclr, LvLl , s. LL\)



entens psykiske lidelse, og ikke bare er i overens-
stemmelse med det løsere definerte "faglig aner-
kjent metode". Det er gode grunner til at utvalget
ønsker at legemidler som blir brukt i tvangsbe-
handling har o$entlig godkjenning og ikke bare
er i tråd med en mEi?fiffi?liFeksplisitt faglig
norm.

Godkjenning av legemidler s$er etter søknad
fra produsenten og innebærer en grundig evalue-
ring som skal sikre pasientsikkerheten. I denne
prosessen blir den vitenskapelige litteraturen
nøye gransket, og det blir tatt stilling til bruksom-
råde (indikasjon) og hvilke doser som skal god-
kjennes ut fra aweiing av effekter og bivirkninger.
De godkjente indikasjonene og dosene har der-
med et offentlig stempel som egnede tiltak for den
aktuelle problemstillingen.

Når det gjelder doseringen, er utvalget opptatt
av å sikre personene en behandling med aksepta-
bel balanse mellom bivirkninger og effekter. Når
en bruker doser som ligger over de som er god-
kjent av lægemiddelverket, vet en lite om virknin-
gene og faren for bivirkninger og komplikasjoner.
Den som skriver ut doser som ligger over det god-
kjente intervallet, tar derfor på seg et betydelig
ansvar. Etter utvalgets mening er det ikke riktig å
utsette pasienter for behandling med så usikre
konselarenser med mindre de gir et fritt og infor-

-7--<<personens kliniske
diagnose" har utvalget ønsket å verne personer
mot behandling som er velment, men har for
usikre effekter til at den kan gjennomføres uten
samtykke. Det må etter utvalgets mening være et
minstemål at behandling som blir gitt med tvang,

,.i er utprøvd på den aktuelle indikasjonen i vitenska-
pelige undersøkelser som har påvist en effekt som
har ført til godt<1-enning for det aktuelle bruksom-
rådet.

Når medikamenter ikke er godkjent for en kli-
niske diagnose, kan det skyldes ulike forhold at
det ikke er undersøkt i den aktuelle pasientgrup
pen, at det ikke har fått påvist effekt i vitenskape-
lige studier, at det har for store bivirkninger eller
kan gi for alvorlige komplikasjoneri eller at produ-
senten av forskjellige grunner ikke ønsker medi-
kamentet godkjent for bruksområdet. Manglende
godkjennelse er altså ikke ensbetydende med at
legemiddelet ikke har den ønskede effekten. Ved
å avskjære tvangsbehandling med legemidler som
ikke er godkjent for det aktuelle bruksområdet, er
det dermed en risiko for at pasienter ikke far til-
eans til legemidler som de kunne hatt nytte av.
Men usikkerhet om effekten bør etter utvalgets
mening veie tyngre.
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I den kliniske hverdagen er det pasienter som
blir behandlet for psykoser der det er få

oen an
har romslige indikasjoner (for eksempel er Fluan-
xol godkjent for <andre psykoser", Trilafon for

"psykoser og paranoin"). Men de fleste nyere
midlene er bare godkjent for schizofreni, noen for
bipolar lidelse og noen for depressive lidelser.
Utvalgets forslag om at legemiddelet må være
godkjent for den kliniske diagnosen, vil dermed
innskrenke valgmulighetene noe, men det finnes
altså godkjente midler for alle psykoser. Når klini-
kere ikke star så fritl i valg av legemiddel som de
skulle ønske, må dette holdes opp mot faren for at
pasienten får behandling med uviss effekt, men
med kjente bivirkninger. Etter utvalgets mening
må det siste veie tyngst når det gjelder behandling
uten eget samtykke.

25.6.2.2.7 Bør <alvorlig sinnslidelse>-vilkåret
videreføres for å hindre utgliding?

Spørsmålet om videreføring av "alvorlig sinnsli-
delse" som vilkår ble drøftet i punkt 24.8.2. Utval-
get konkluderte med at det bør avløses av krav
om (1) manglende beslutningskompetanse og (2)

sterkt behov for hjelp fra psykisk helsevern.
Rammene for drøftelsen der var imidlertid

tvangsinnleggelse og tvungent tilbakehold. Pro-
blemstillingen nå gjelder tvangsbehandling. De
argumentene som er drøftet under punkt 24.8.2
giør seg også her gjeldende, men med en viktig til-
føyelse: $isikoen for en utgliding - at nye grupper
skal bli u
knappheten på institusjonsplasser ikke i samme
grad vil utgjøre en flaskehals. Til tross for dette
mener utvalget at det både er forsvarlig og ønske-
lig også her å forlate et diagnosenært kriterium.
De øwige tiltak utvalget foreslår for å begrense
bruken av tvang, vurderes å kompensere for utgli-
dingsrisikoen.

25.6.2.2.8 Prognosevurderinger 1 : spørsmålet om
b eh o n d I i n g seffekt - b al a n s ep u n ktet
mellom generelle og konkrete
vurderinger

Som nevnt star diskusjonen om dokumentasjon
for effekt av antipsykotisk legemiddelbehandling
sentralt etter gieldende rett. I tvangstiHellene
reflekterer dette på et overordnet nivå en kollisjon
mellom to verdensbilder. På den ene side har vi
legeetikkens grunnleggende krav om å "hjelpe
syke til å gjenvinne sin helse,,,52 på den andre jus-
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sens strikte rettssikkerhetstenkning. I diskusjo-
nen om tvang kommer denne konflikten til
uttrykk gjennom spørsmålet om generell eller
individuell vurdering når behandlingens effekt
skal prognostiseres.

Tradisjonelt har denne problemstillingen blitt
oversett. Vendepunktet kom med Paulsrud-utval-
get som konstaterte at det strenge kravet om

"stor sannsynlighet" i psykisk helsevernloven $ 4-

4 fierde ledd andre punktum, ikke var mulig å opp
fylle i praksis og dermed burde avdempes:

"Beviskravet for effekl av behandlingen er sen-

ket fra ..stor sannsynlighet" til "overveiende
sannsynlig". Bakgrunnen for dette er at kravet
om nstor sannsynlighet" framstår som urealis-
tisk, særlig der man står overfor nye pasienter.

Utvalget har videre inntrykk av at dagens
beviskrav i liten grad har fungert som en effek-
tiv skranke for praksis, noe som blant annet
kan skyldes at det har blitt oppfattet urealistisk
strengt. Et noe svakere, men mer realistisk
beviskrav kombinert med utvalgets ulike tiltak
for økt rettssikkerhet, blir da vurdert å danne
et bedre grunnlag for en praksis som er i sam-

svar med lovens ordlyd og intensjon. Etter
utvalgets oppfatning er hovedproblemet etter
gjeldende rett at lovens strenge materielle krav
ikke har blitt fulgt i praksis.,53

Som i utredningen ellers har utvalget vurdert
begrepet "prognosevilkår", eventuelt "prognose-
krav", som mer treffende enn "beviskrav> når
spørsmålet gjelder krav til dokumentasjon for en -
framtidig utvikling er at det er

å wrdere an

er ffvrrg som regel også til-
Et strikt krav omfelle legemidler.

..stor sannslmlighet" i - det individuelle tilfelle,
betyr derfoi at persone@
prøvd antipsykotiske legemidler heller aldri vil
kunne opp{ylle vilkårene etter psykisk helsevern-
loven $ 4-4 fierde ledd andre punktum. Et slikt tol-
kingsstandpunkt - som det kan spørres om Sivi-
lombudsmannen i realiteten inntar - innebærer
ikke bare en vesentlig bes$æring av bestemmel-
sens virkefelt, men på sikt i realiteten en awikling
ved at den etter hvert vil miste sin praktiske

52 Den norske legeforenings Etiske regler for leger, 2015, S 1

første avsnittlyder: oEn lege skalverne menneskets helse.
Iægen skal helbrede, lindre og trøste. lægen skal hjelpe
syke til å gienvinne sin helse og friske til å bevare den."

53 rrnrronrr.n ^ o/nIIVU ZUII. JI S' Z*J

kar i psykisk helsevernloven $$ 4-4 fierde ledd omff
ifi"stor sannsynlighet" for "vesentlig bedring" ellerli
ff"vesentlig forverring', men i enda sterkere grad ]
[[:O:. utvalsets skjerping til et krav om "vesentlisf
I helseskade".

betydning skal her bemerke at
let om man eller

som ikke

Paulsrud-utvalget ønsket å begrense bruken
av tvang ved å etablere et regelverk som kunne
virke som et effektivt sffingsredskap gjennom å
vinne legitimitet i fagmiljøene. En slik strategi er
ikke oppsiktsvekkende, men har vært en sentral
tilnærmingsmåte for eksempel ved vedtakelsen av
helse- og omsorgstjenesteloven kapittel9 og pasi-

og brukerrettighetsloven kapittel 4 A.
tangslovutvalgets fl ertall har imidlertid valgt
mer nyansert innfallsvinkel i sitt lovutkast enn
generell senkning av prognosekravet ("stor

. Første gangs bruk star i en sær-
stilling. Her må den "vitenskapelige kunnskapen"
om effekten av virkestoffet for tilstanden være
avgjørende. Utvalget vurderer at det i dag ikke vil
være mulig å operere med et krav om (stor sann-
synlighet". Det gjelder allerede ut fra dagens vil-

grunn av denne metaanalysen, som har mer
mistiske konklusjoner enn de som ellers er
i kapittel 10, kan et krav om
sannsynlighetsovervekt for være
dende med
alle fall for personer som ikke prøvd slike mid-
ler før. Etter utvalgets lovutkast blir problemstil-
lingen satt særlig på spissen ved at symptomre-
duksjonen må være avgjørende for å hindre eller
begrense nvesentlig helseskade". Dette innebærer
en terskelheving sammenlignet med dagens
behandlingskriterium ved at ikke all symptom-
l^+f^ -^,1.,^-,{i*,i-,,il +-ll^ lil.^ *.,-lvtl! lluu Y vrrur5' v ro v l1 Lullu IIA! rrrJ w.

I studien tllT}:ru og medarbeidere (2017) som
er omtalt ovenfor, fant forfatterne at 81 prosent av
pasientene oppnådde 20 prosent reduksjon på en
vanlig brukt symptomskala, noe som etter utval-
gets mening ikke kan kalles en <vesentlig
bedring". Det var 52 prosent av pasientene som!
oppnådde minst 50 prosent reduksjon, en bedring[
som de fleste fagfolk vil vurdere som vesentlig.l
Hvor mve av denne bedrinsen som skvldes virke-
stoffet er uklart ettersom det ikke var konFoll-
grupper som ble behandlet med placebo. Dermed
er den rapporterte effekten summen av medika-
menteffekten i snever forstand og de generelle
effektenexrlå fåjehandling - og som en i prinsip
pet kan åppi?.tt"T-Lilfiu lelemidler. På bak-
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psykose enn ved senere psykotiske
Etter utvalgets mening tilsier dette større varsom-
het ved senere episoder. Personer som har vært
gjennom psykotiske episoder tidligere, har som
oftest personlige erfaringer med antipsykotiske
legemidler som går'fram av pasientjournalen, og
kan være utgangspunkt for grundigere og mer
treffsikre vurderinger av sannsynligheten for at et
antipsykotisk middel vil være til hjelp.

Utvalgets flertall (alle medlemmene unntatt
Erichsen og Gitlesen) vurderer altså at et kompro-
miss mellom de kryssende hensyn kan være å
akseptere at prognoser for virkning og bivirkning
kan baseres på generelle vurderinger ved første
g4ngs bruk av det aktuelle preparatet ogffiE-
;
hetsovervekt. Motposten er da at det deretler ute-
lukkende må gjøres individuelle vurderinger
utgangspunkt i de erfaringer som er høstet.

En slik modell er riktignok ikke problemfri. En
hoveduffordring er naturligvis kvaliteten på de
observasjoner som blir gjort og fortolkningen av
disse. Riktigheten av de, konklusjoner som blir
trukket kan slik variere. En situasjon kan være at
et medikament man i første runde vurderte hadde
god effekt for personen, senere blir vurdert
annerledes. Her vil likevel lovens øvrige vilkar slå
inn og stoppe fortsatt bruk under tvang. Den mot-
satte situasjon er mer kinkig: et medikament som
ikke blir vurdert til å ha tilstrekkelig effekt ved
første gangs bruk, kan likevel - teoretisk sett -
tenkes å bli vurdert annerledes på et senere tids-
punkt. Denne muligheten vil man nå (effektivt)
avskjære når personen motsetter seg behandlin-
gen. Eventuell mangelfull registrering av virknin-
ger og bivirkninger ved første gangs bruk, vil slå
ut i favør av personens selvbestemmelse i neste
runde der vurderingene må være indMduelle ut
fra et strengt krav (..sfes sannsynlighet").

Sistnevnte uffordring ved en ..ett
modell (per virkestoff), vil utvilsomt presse fram
en kvalitetsheving i arbeidet med legemiddelbe-
handling som vil komme både individ og samfirnn
til gode. Modellen representerer en sjelden form
for detaljregulering av faglig virksomhet, men
som utvalget mener representerer en riktig baian-
sering av motstridende hensyn for denne helt spe-
sielle problemstillingen. Den vil også bidra til stor
grad av klarhet - om et i dag omstridt og uavklart
spørsmål - og derigiennom legge grunnlaget for
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I et notat til Helsedirektoratet datert 13. mars
2019 (.Bruk av antipsykotisk medikasjon ighLte
faser av schizofreni'og andre alvorlige psykotisk
lidelser"), uttaler psykiaterne Ingrid Melle, Jan
Olav Johannessen og Erik Johnsen blant annet:

"Den beste indikatoren på behandlingsrespons
er derfor respons på første gangs behandling
med et antpsykotisk preparat. Dersom det
er respons
skjellige an

pa

manglende effekt. [...]
Pasienter som ikke responderer på to go

gjennomførte behandlingsforsøk med
antipsykotisk medikasjon har
ikke nytte av denne typen behandling."

Utvalgets flertall wrderer at disse utsagnene i alle
fall ikke er et argument mot en reguleringsmodell Z
som skissert der det i tvangsmedisineringstilfel- .,
lene sis kun ett forsøk oer virkestoff.:

25.6.2.2.9 Prognosevurderinger 2: Strengere krav
for psykisk helseskade

Utvalget har i punkt 24.8.4 om tvangsinnleggelse
og tvungent tilbakehold, gjort rede for hvorfor

"alvorlig og nærliggende" anses som en tjenlig
formulering av kravet til sikker dokumentasjon
for framtidig vesentlig helseskade. Vurderingene
er i utgangspunktet de samme for problemstillin-
gene i dette kapitlet, men med en viktig reserva-
sjon. For tvangsmedisinering er det nødvendig å
videreføre dagens forverringskriterium i psykisk
helsevernloven $ 3-3 nr. 3 bokstav b, med den end-
ring at "vesentlig forverring" er endret til "vesent-lig psykisk helseskade". Kravet om at skaden

"med stor sannsynlighet" må inntre innen "meget
nær framtidr', framstår som en presisering av
prognosevilkåret. Dette anses som en særlig retts-
sikkerhetsgaranti mot overforbruk av tvungent
psykisk helsevern og videreføres i utgangspunk-
tet uendret.

Nar utvalget her fokuserer direkte på vilkå-
rene for tvungent psykisk helsevern, er det på
grunn av dagens system der tvungent vern er inn-
gangsportalen til vedtak etter psykisk helsevern-
loven $ 4-4, if. første l"dd. B"rorylgn for d"!
såkalte forverrings- eller tilbakefallsvilkaret i S 3-3
er av virknin-

Interessant nok viser en sammenligning av mer intensiv kontroll med tvangsmedisine
metaanalyser at for effekt av
antipsykotiske
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utkastet og fokus rettes mot det enkelte tiltak, har
det derfor vært naturlig for utvalget å videreføre
særbestemmelsen i hjemmelen for tvangsmedisi-
nering.

Innholdet av begrepet "meget nær framtid"
videreføres som utgangpunkt, slik dette er
uMklet i rettspraksis. Utvalget ser imidlertid at
det kan være behov for en noe større fleksibilitet
enn det dagens lovgivning åpner for, med hensyn
til tidsperspektivet for tilbakefall. Det gielder sær-

lig der det foreligger konkret erfaring for at perso-

nen ved et senere tilbakefall vil bli påført en psy-

kisk funksjonssvikt som det er svært vanskelig, i
verste fall umulig, å reversere. Utvalget er således
kjent med eksempler på at opphør av tvungent
vern og seponering av behandling har utløst en

omfattende økning av vrangforestillinger med
betydelig funksjonssvikt som resultat, men ikke
innenfor det tidsspennet som etter rettspraksis er
akseptert som (<meget nær framtid". I et slikt til-
felle setter lovutkastet S G5 første ledd nr. 3 gren-

ser for hvor langt fram i tid skaden kan ligge.
Hvorvidt farekriteriet i psykisk helsevernlo-

ven $ 3-3 nr. 3 bokstav b er anvendbart ved risiko
for psykisk helseskade på personen selv, er noe
uklart. I rundskrivet heter det at her "vil man
benytte behandlingsvilkåret som tilleggsvil-
kår".55 Spørsmålet blir uansett avklart gjennom
lovutkastet ved at det foreslås unntak fra (meget

nær framtid"-kravet der "det er konkret fare for
særlig alvorlig og langvarig funksjonstap ved et til-
bakefallr'. Erfaringene må være basert på perso-

nens konkrete sykehistorie.

25.6.2.2. 1 0 Varighet av vedtak

Etter gjeldende rett er yttergrensen for varigheten
av tvangsbehandlingsvedtak tre uker, jf. psykisk
helsevernforskriften $ 21 andre ledd, men tre
måneder for medikamentell behandling. Vedta-

kene kan fornyes, med den konsekvens at det
ikke gjelder noen absolutt grense for hvor lenge
personen kan være underlagt tvang i behandling.
Utvalget har vurdert om det bør gjelde en slik
absolutt grense, for eksempel at tvungen behand-
ling med legemidler ikke under noen omstendig-
het kan vare lengre enn ett år. En slik modell vil gi
forutberegnelighet for personen, men ulempen er
at det ikke er mulig å si på forhand hvor lenge det
er gunstig eller nødvendig å opprettholde behand-
lingen ut fra faglige vurderinger. Utvalget har vur-
dert sistnevnte som avgjørende og mener økt
rettssikkerhet bedre kan fremmes gjennom andre

tiltak. Vedtaksvarighet på inntil tre måneder fore-
slås videreført.

25.6.2.2.1 1 Modell for overprøving

I psykisk helsevern i dag liggervedtakskompetan-
sen i saker om tvangsmedisinering hos den faglig
ansvarlige psykiater, jf. psykisk helsevernforskrif-
ten $ 5 andre ledd. Denne modellen - tjeneste-
modellen - anbefales videreført ut fra de mer
overordnede vurderinger utvalget har gjort, se
punkt 28.6. Ufforming av overprøvingsordningene
er imidlertid sentralt for rettssikkerheten.

Tvangsmedisinering er et tiltak som er så inn-
gripende, og kan ha så store skadevirkninger, at
det er behov for særlige rettssikkerhetsgarantier.
I dag er {ylkesmannen klageinstans, jf. psykisk
helsevernloven $ 4-4 a tredje ledd. Ut fra innspill
til utvalget er det bildet som tegner seg at S'lkes-
mannens overprøving ofte ikke har preg av åvære
en reell faglig overprøving. Dette innebærer at
konkollen i realiteten blir lite annet enn en doku-
mentkontroll. I det siste har også Sivilombuds-
mannen rettet kritikk mot kvaliteten på fylkes-
mennenes vedtak i enkeltsaker, også andre sider
enn det ovenfor omtalte lovtolkingsspørsmålet.so

I forarbeidene til psykisk helsevernloven ble
spørsmålet om klageinstans vurdert, særlig om
disse sakene ogsåburde legges til kontrollkommi-
sjonene. Når departementet konkluderte negativt
på dette, var det dels ut fra behovet for hurtighet i
saksbehandlingen, dels ut fra et synspunkt om at
kontrollkommisjonene ikke hødde bedre forttset-
ninger enn fylkeslegene for å behandle disse kla-
gesakene.5T

For utvalget har det vært naturlig å vurdere
spørsmålet om overprøving på nytt, allerede ut fra
de store skukturendringene som nå foreslås i lov-
utkastet med en ny fordeling av funksjoner og
oppgaver mellom fylkesmannen og tvangsbe-
grensningsnemndene. I tillegg kommer tvangs-
medisineringens svært inngripende og omskidte
karakter.

Utvalget skal bemerke at det heller ikke i dag
er alle fylkesmenn som har psykiatrisk fagkompe-
tanse i staben.S8 Hos de embetene som har dette,
må man likevel av kapasitetshensyn i stor utstrek-
ning benyttet seg av leger uten slik spesialisering i
klagesaksbehandlingen. Når utvalget anbefaler at
de nye tvangsbegrensningsnemndene i hovedsak
blir organisert etter en generalistmodell (men

56 Sivilombudsmannen, se sakene 2017 /3156 og 2017 /543
sz Ot.prp.nr. 11 (1998-99) s. 110-111
58 c- ^-"a NnIT ?n11' o s 212JL våos
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type av tjenester og arena. Grensene for bruk av
tvang er formulert negativt gjennom generelle
rettslige vilkår.

De resterende bestemmelsene i lovutkastet
kapittel 6 har i det store og hele til funksjon å eta-
blere grenser for rekkevidden av $ G5. For å hin-
dre utgliding - ikke minst i psykisk helsevern -
har utvalget også måtte gi en positiv oppregning
av lovlige behandlingstiltak og nedfelle enkelte
absolutte forbud, se for eksempel lovutkastet $ G
6. lovutkastet er altså uttrykk for en nyansert
reguleringsteknikk der ferning av bruddflater og
dermed på ulikt vis en utviding av hjemlene, blir
møtt med oppbygging av nye og forhåpentligvis
mer tjenlige begrensninger. Utvalgetvil minne om
at de materielle inngrepshjemlene må ses i sam-
menheng med det totale rettssikkerhetsvernet,
herunder ordningene for saksbehandling, over-
prøving og kontroll.

Første ledd
For nummer 7 om tillitsskapende tiltak, vises

tilkapittel22,
For nurnmez2vises til merknadene til $ 54 nr.

2 om "sterkt behov", samt punkt 25.5.3.
For nummer 3 vises til merknadene til S 5-4 nr.

3 og punkt 25.5.6. For andre punktum vises til
merknadene til $ 4-10.

For nurnmer 4 og nurn ner 5 vises til kapittel
21. Det bemerkes at disse vilkårene ikke kan
komme til anvendelse der personen ikke er helse-
rettslig myndig.

For nutnmer 6 og nutn ner 7 vises til punkt
14.2.2.3. Barns rettsstilling er et gjennomgående
fokus i lovutkastet og gjenspeiles også i momen-
tene knyttet til forholdsmessighetswrderingen.

Nummer 8 representerer et krav som tradisjo-
nelt tydeligst er formulert til institusjon som gjen-
nomfører frihetsberøvelse, se psykisk helsevern-
loven $ 3-3 nr. 5, jf. utkastet 5-4 første ledd nr. 8,
men som også bør gjelde ellers.

Bestemmel sen i nammer 9 omfaglig anerkjent
metode er omtalt i punkt 25.5.8.

Andre ledd gSelder vedtakets varighet. Vedta-
ket kan ha en varighet inntil ett år. Det skal imid-
lertid løpende vurderes om lovens vilkår er opp-
fylt, jf. utkastet $ &4, og bestemmelser om obliga-
torisk kontroll før det er gått et ar, er nedfelt i
utkastet SS 11-1 og 11-3.

Til 5 6-6 Forbud mot bruk av tvang i opplærings- eller
treningstiltak m.m.

Fønte ledd. Se punkt 25.6.8.I utvalgets begreps-
bruk, har tvang i opplærings- og treningstiltak
først og fremst vært en problemstilling i omsor-
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gen for personer med utviklingshemning. Utvik-
lingen i omsorgen har gjort problemstillingen lite
aktuell og utvalget foreslar å ta steget fullt ut og
innføre et forbud.

Andre ledd fastslårr et forbud mot tvang i
behandling av rusproblemer. Utvalget skiller mel-
lom behandlingstiltak og gjennomføringstiltak, se
punkt 25.5.5. Enkelte gjennomføringstiltak som
ledd i behandling er også aktuelle i rusbehand-
ling.

Tredje ledd etablerer en klarhet om hjemmels-
situasjonen for behandling med tvang av psykiske
helseproblemer. Bestemmelsen uttrykker impli.
sitt at tvang i behandling av psykiske helseproble-
mer bare kan skje i regi av psykisk helsevern.
ECT-behandling, jf. lovutkastet S 6-13, kan ikke
gjennomføres med tvang i utvalgets begrepsbruk.
Der personen motsetter seg undersøkelse, må det
eventuelt treffes vedtak etter lovutkastet $ G.5, jf.
likevel arenabegrensningene i S G17.

Til 5 6-7 lnngripende tekniske innretninger for varsling/
loka li seri ng og obse rvasjon

Se generelt punkt 25.5.4.4 og kommentarene til
$ 6-3 ovenfor. Denne bestemmelsens virkeområde
gjelder ved motstand fra personen.

Etter første ledd gSelder vilkårene i S 6-5. I til-
legg kommer et vilkar om "omfattende oriente-
ringssvikt" som er satt for å hindre utglidning, se
nærmere omtale i de alminnelige motivene.
Denne begrensningen er tatt inn særlig for å hin-
dre utglidning på psykisk helsefeltet.

For tredje ledd vises til aweiningene uttrykt i
merknadene til $ G3 tredje ledd.

Til 5 6-8 Mekaniske innretninger med omsorgsformål

Bruk av mekaniske innretninger som hindrer
bevegelsesfriheten, er en kompleks problemstil-
ling som lovutkastet inneholder flere bestemmel-
ser om i ulike sammenhenger. For bruk som ska-
deawergende tiltak i nødssituasjoner, se S 4-4. Et
forbud mot bruk i behandling i psykisk helsevern
er nedfelt i S e16. Brukt som ledd i somatisk
behandling, for eksempel ved giennomføring av et
inngrep der personen må ligg helt i ro, reguleres
spørsmålet fullt ut av $ G5. Brukt som omorgstil-
Izk gjør det seg imidlertid særlige rettssikkerhets-
hensyn gjeldede, blant annet knyttet til varighets-
problematikken.

I tillegg til vilkårene i S G5 har utvalget fore-
slått et vilkår om (omfattende orienteringssvikt",
tilsvarende i S G7. Alternativt må det være tale om
alvorlig selvskading som ikke kan kontrolleres på

NOU 2019:14
Tvangsbegrensningsloven 3l



736
Kapittel 30

NOU 2019:14
TVangsbegrensningsloven

annen måte. Problemstillingen er blant annet
kjent fra personer med spesielle syndrom som er
knyttet til alvorlig selvskading.

Til S 6-9 Kontinuerlig observasion utenfor helse'

institusjon ved fare for andre

Se generelt punkt 25.5.7. Utvalget vurderer at sam-

funnets behov for vern mot særlig farefull afferd i
noen tilfeller bør kunne ivaretas av helse- og
omsorgstjenesten også utenfor nødssituasjoner.
Bestemmelsen gjelder bare ved fare for andre.
Ved behov for denne typen tiltak av hensyn til per-

sonen selv, reguleres spørsmålet fullt ut av $ G5.

Første ledd. Med kontinuerlig observasjon
menes i utgangspunktet at personen foffølges, jf.

likevel andre ledd. Formålet er at personell fra
helse- og omsorgstjenesten skal kunne gripe inn
for å unngå at nødvergesituasjoner oppstår, jf. lov-

utkastet $ 4-2, eventuelt treffe tiltak om dette ikke
lykkes å forebygge. I de aller fleste tilfeller vil det
lykkes å etablere et samarbeid om nødvendig
følge, men i noen få tilfeller kan det være aktuelt å

iverksette dette tiltaket mot personens vilje.
Til nurnmer l. Utvalget har vurdert at terske-

len for inngrep som et utgangspunkt bør være den

samme som ved tvangsinnleggelse og tvunget
vern i psykisk helsevern - "nærliggende og alvor-
lig fare for andres liv eller helse.

T\l numrner 2. Her er det giort en særlig
avgrensing av personkretsen. Det er særlig ved

uttalt kognitiv svikt tiltaket er aktuelt noe

uttrykksmåten "forståelse av situasjonen> er ment
å referere til. Det er også i disse tilfellene hjelpe-
behovet - ut fra en tradisjonell tenkning - vi1 fram-
stå klarest og det derfor lettest vil utgjøre en
oåpenbar forsømmelse" ikke å gripe inn. Uansett
må det foretas en konkret og individuell vurdering
av om det er i personens interesse at det fattes
vedtak om kontinuerlig observasjon etter lovut-
kastet. Æternativet kan i noen tiHeller være å over-

late problemstillingen til politiet. Utvalget vurde-
rer at "åpenbar forsømmelse"-vilkåret vil legge
grunnlaget for viktig refleksjon i fagmiljøene om
det faglige og etiske grunnlaget for at helse- og
omsorgstjenesten skal gripe inn for å ivareta
andres interesser.

Andre ledd. Observasjon med tekniske innret-
ninger har sine egne bestemmelser, og etter $ 6-9

er det ffsisk følging som er påtenkt. Følging bør
imidlertid kunne kombineres med inngripende
varslingssystem, for eksempel døralarm, som en

del av tiltaket.

lll Særlige grenser for behandling av psykiske helse-
problemer

Til 5 6-10 Behandling av psykiske lidelser med lege-

midler

Generelt. Se punkt 25.6.2. Mens utvalget generelt
har valgt å bruke uttrykksmåten "psykisk helse-
problem" stiller dette seg annerledes ved spørs-

mål om tvangsmedisinering, jf. vilkåret i $ G10 nr.
1 om at legemiddelet må være.godkient for perso-

len@ Li delsesbegre@bliF i
ffiikonteks-iffiilrnest presist. To av utval-
gets medlemmer (Erichsen og Gitlesen) har
ønsket å forby tvangsmedisinering, se punkt
25.6.2.3

TVungen behandling med legemidler - i utval-
gets begrepsbruk betyr det behandling personen
motsetter S€S -, er så omstridt at det må gielde
særlige rettssikkerhetsgarantier, også i form av
skjerpede vilkår. Til dels vil disse ha karakter av
presiseringer av de allmenne vilkår i S 6-5, dels vil
det være tale om tilleggskrav.

Første ledd.Ikaveti nummer I om at legemid-
del og dosering må være godkjent for personens
kliniske diagnose innebærer en innskjerping sam-

menlignet med gjeldende rett, se punkt 25.6.2.2.6.

TiI nammer 2. Hvilke krav til virsomheten som
her skal gielde må fastsettes i forskrift, men utval-
get vil spesielt som sentrale komponenter, fram-
heve meningsfulle aktivitetstilbud, mulighet for
fysisk trening og naturopplevelser, samtaleterapi,
traumeinformerte tilnærminger, musikkterapi og
anledning til at pasienten kan skjerme seg fra for
mange sanseinntrykk og sosiale forpliktelser.

TiI numrner'3. Med materiell standard mener
utvalget at virksomheten må tilby trivelige ene-

rom med eget bad, tilstrekkelig areal å uffolde seg
på, lett tilgang til natur og frisk luft, og tilstrekke-
lig skjerming fra støy og urolige medpasienter.
Den faglige standarden omfatter mer enn formelle
kvalifikasjoner hos personellet. Holdninger til psy-

kiske helseproblemer og bruk av tvang og kompe-
tanse på brukermedvirkning og samhandling med
kommunale tjenester, er også av betydning.

Til nummer 4. Dette er en videreføring av det
såkaite forverringsalternativet. Som en følge av
utvalgets grep med oppløsning av tvungent psy-

kisk helsevern-begrepet (unntatt ved dom på

tvunget psykisk helsevern) og fokus på de enkelte
tiltak, er denne problematikken naturlig å regu-
lere i bestemmelsen om tvangsmedisinering.
Bestemmelsen representerer en innstramming
sammenlignet med det som følger av $ G5 nr. 3:

"nærlissende os alvorlis risiko".



Vilkåret <meget nær framtid>> er en viderefø-
ring av gjeldende rett, jf. psykisk helsevernloven
S 3-3 første ledd nr. 3 bokstav a. I tråd med utval-
gets forslag om å oppheve behandlingskriteriet og
heller basere seg på et skadekriterium, blir det
foreslått et unntak fra "meget nær framtid"-
begrensningen for personer som ut fra sykehis-
torien har en konkret fare for å oppleve et særlig
alvorlig og langvarig funksjonstap ved et tilbake
fall. Dette representerer en utviding av inngreps-
hjemmelen sammenlignet med i dag. Se punkt
25.6.2.2.9.

TiI nummer 5. Flertallet i utvalget ønsker ikke
et forbud mot tvangsmedisinering. Da må det
aksepteres at den vedtaksansvarlige ved første
gangs bruk kan baserer seg på den vitenskapelige
kunnskapen om effekten av virkestoffet og at
alminnelig sannsynlighetsovervekt for at vesent-
lig helseskade kan forhindres eller begrenses her
er tilstrekkelig. Deretter må vedtak baseres på
konkrete og individuelle erfaringer i behandling
av den aktuelle personen med det aktuelle virke-
stoffet - uansett om behandlingen tidligere har
skjedd frivillig eller under tvang. Her kreves "stor
sannsynlighet" for at formålet kan oppnås. UWal-
gets opplegg forutsetter en kvalitetsheving av det
faglige arbeidet ved behandling med legemidler
av psykiske lidelser. Modellen reiser ulike spørs-
mål av praktisk karakter som må avklares. Se nær-
mere punkt25.6.2.2.8.

Til numrner 6. Se punkt 26.6.2.2.5.
Til nammer 7. Etkrav om undersøkelse av en

ekstra lege som skal gi skriftlig uttalelse, repre-
senterer en utvidetvariant av det som ellers beteg-
nes som samrådingsplikt, jf. utkastet $ 9-6.

Andre ledd. Bestemmelsen giør nødvendige til-
pasninger der fare for andre er begrunnelsen for
behandlingstiltaket. Spørsmålet blir - i relasjon til
behandling - satt mer på spissen etter utvalgets
opplegg der konstruksjonen tvungent psykisk
helsevern oppløses.

Tredje ledd. Tre måneder som lengste varighet
for vedtak er en videreføring av gjeldende rett.

I fierde ledd er nedfelt et konverteringsforbud
parallelt til S G18 {erde ledd. På grunn av utval-
gets forslag om å oppløse tvungent psykisk helse-
vern-begrepet (unntatt ved dom etter straffeloven
S 62) , er det behov for å gSøre det slik. Stilt overfor
tiltak som kan tenkes giennomført uten opphold i
døgninstitusjon, gir ikke konverteringsforbudet i
$ 5-9 god nok dekning.
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Til S 6-11 Behandling av psykiske helseproblemer med
skjerming

Se punkt 25.6.3.I utvalgets opplegg er regulerin-
gen av bruk av skjerming inndelt etter formål:
skjerming som skadeawerging i nødssituasjoner
(S 45), skjerming som behandling (S &11), skjer-
ming som gjennomføringstiltak i behandling (g &
L9) og skjerming for å ivareta fellesskapsinteres-
ser i psykisk helsevern-institusjon ($ 7-5). Blant
annet vilkårene varierer, men det er nedfelt felles
regler om krav til lokaler, se g &2, jf. også $ &1 om
skånsomhet og ivaretakelse av grunnleggende
behov

Utkastet representerer en kraftig skjerpelse av
vilkårene for skjerming brukt som behandling
giennom henvisningen til $ G5. Vedtaksvarighet
på to uker representerer en videreføring av gjel-
dende rett, jf. psykisk helsevernloven $ 4-3.

Utvalget ser det ikke som aktuelt å stille min-
dre strenge vilkar til skjerming som behandlings-
tiltak der personen vurderes å utgjøre en nærlig-
gende og alvorlig fare for andres liv eller helse.
Hensynet til andre er tilskekkelig ivaretatt gjen-
nom $$ 4-5 og 7-5 i lovutkastet.

Til 5 6-12 Behandling av spiseforstyrrelser med ernæ-
ring

Først ledd. Se generelt punkt 25.6.4. Bestemmel-
sen viderefører gjeldende rett. Utvalget har identi-
fisert en spesiell utglidningsfare ved bare å
avgrense personkretsen giennom kriteriene fra-
vær av beslutningskompetanse og "sterkt behov"
for hjelp. En særlig kobling til det diagnostiske er
derfor beholdt for denne gruppen, jf. kravet om

"særlig omfattende vrangforestillinger om egen
kropp" som tar utgangspunkt i Høyesteretts presi-
seringer i relasjon til "xlye4i* sinnslidelse"-begre-
pet.

Andre ledd.Iængste varighet av vedtak blir satt
til tre uker, som er i samsvar med gjeldende rett,
se psykisk helsevernforskriften $ 21 andre ledd.

Tredie ledd. Psykisk helsevernloven S 3-5
andre ledd om at tvungent psykisk helsevern kan
giennomføres i institusjon utenfor psykisk helse-
vern, er myntet på behandling av spiseforstyrrel-
ser, se punkt 24.3.I.1. Bestemmelsen videreføres
overfor denne gruppen og ut fra utvalgets opplegg
med oppløsning av tvungent psykisk helsvern-
konstruksjonen, er det naturlig å plassere den i en
bestemmelse som direkte gjelder behandlingen.
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Til 5 6-13 Elektrokonvulsiv behandling

Se generelt punkt 25.6.5. Behandling av psykiske
helseproblemer med elektrokonvulsiv behandling
(ECD er i dag ikke lowegulert. Utvalgets flertall
ønsker en lovfesting av adgangen til bruk av
denne behandlingsformen innenfor strenge gren-
ser. Et mindretall @richsen og Gitlesen) ønsker
et totalforbud uten eksplisitt samtykke, mens et
annet mindretall (Vagle) ønsker en midlertidig
hjemmel med påfølgende evaluering.

Utkastet åpner ikke for tvungen behandling
med ECL Motstand fra personen er slik en ute-
lukkingsgrunn, jf.første ledd nummer l. Definisjo-
nen av motstand i S 1-3 er her avgjørende. Selv om
det ikke er tale om å gi ECT med tvang, er
utgangspunktet at vilkårene i S G5 som regulerer
tvang, kommer til anvendelse. Dette er for å iva-
reta rettssikkerheten. I tillegg er det stilt enkelte
skjerpende vilkår.

Etter nummer 2 må unnlatelse av å gi behand-
lingen medføre alvorlig fare for personens liv i
løpet av ,.få uker". Dette utgjør ikke en nødssitua-

sjon, men den er nødrettslignende. Det utvalget
her sikter mot er personer som har sluttet å ta til
seg næring, typisk på grunn av dyp depresjon, og
som er i ferd med å dø som følge av dette.

Elter nummer 3 er det etablert en særlig retts-
sikkerhetsgaranti ved at en uavhengig lege som
er kyndig i behandlingsformen, skal undersøke
personen og tilrå tiltaket.

Effekt av ECT viser seg vanligvis innen to
uker. Utvalget har derfor i øndre ledd satt dette
som en lengste varighet for vedtaket, uten mulig-
het for forlenging. Videre bruk av tiltaket må
eventuelt baseres på samtykke fra personen.

Til 5 6-14 Rett til å reservere seg mot behandling av
psyki ske I i d el ser m ed o nti p sykoti ske I e g e mi d I er

Utvafuet har generelt sett ikke villet åpne for bin-
dende forhåndserklæringer, men heller la slike
inngå som et moment i en antatt samtykke-vurde-
ring, se punkt 21.4.3. Unntak er likevel gjort på to
punkt. Det ene gjelder behandling av psykiske
lidelser med antipsykotiske legemidler, det andre
elektrokonwlsiv behandling. Når utvalget her har
gått inn for en rett til å reservere seg, er det ut fra
et ønske om å effektivisere antatt samtykke-tenk-
ningen på dette spesielle feltet. Blant annet kan
det være særlig vanskelig å bli hørt i sin motstand
mot antipsykotiske legemidler i psykisk helsevern

- dette kan ofte bli avskrevet som uttrykk for syk-
dom. Se generelt om utvalgets aweininger i punkt
otrnoolo
LJ.U.L.L.LL.

Av første ledd framgitr at det bare er antipsyko-
tiske legemidler reservasjonsordningen omfatter,
ikke andre former for psykofarmaka. Antipsyko-
tika er den mest omstridt legemiddelgruppen
med tanke på bivirkninger, og den eneste som kan
gis som depotinjeksjon.

Andre ledd fastsetter prosedyrekrav. Erklærin-
gen må være godkjent av tvangsbegrensnings-
nemnda for å være Syldig. Personens rett til å få
tilbud om å uttale seg overfor nemnda framgår av
lovutkastet $ 13-3 andre ledd. Reservasjonen/
erklæringen kan omfatte spesifikke antipsyko-
tiske legemidler, eller samtlige. Ved reservasjon
mot ..samtlige" er det ikke nødvendig å nevne
disse spesifikt ved narm i dokumentet. En god-

kjent forhåndserklæring skal sendes fylkesman-
nen, jf. 10-2 nr. 3. Den må videre inntas i pasien-

tjournal.
Når det først åpnes for reservasjon gjennom

forhåndserklæring, er hensynet til å sikre forutbe-
regnelighet for de aktuelle personene viktig. Det
foreslås derfor at varigheten av en reservasjon
settes til inntil ti år, med mindre personen ber om
en kortere periode.

Tredje ledd fastsetler vilkår for når en for-
håndserklæring kan avgis. Dersom vilkårene er
oppfflt har nemnda en plikt til å godkjenne erklæ-
ringen, jf. "skal". For utvalget har det vært viktig
at reservasjonsadgangen forbeholdes personer
som har hat[ konkrete erfaringer med antipsyko-
tisk medikamentell behandling. Det er derfor stilt
som vilkår at vedkommende har hatt psykose og i
den forbindelse har blitt behandlet med antipsyko-
tika.

Personen må videre være beslutningskompe-
tent. En reservasjon, særlig mot alle typer antipsy-
kotiske legemidler, er en avgjørelse som kan ha
langtrekkende konsekvenser. I tråd med det utval-
get har uttrykt i punkt 2l-.3, virker dette skjer-
pende på de materielle kravene for å være kompe-
tent. Selv om det strenge beviskravet ifavør av at
personen er kompetent ligger fast, heves den
materielle terskelen som skal passeres og som
beviskravet relaterer seg til.

Retten til å avgi forhåndserklæring er absolutt
når vilkårene er oppfflt. Det er ikke rom for tilsi-
desettelse ut fra synspunkt om bristende forutset-
ninger eller lignende.

I fierde ledd er det lagt inn begrensninger for
når erklæringen kan gjøres gieldende. Dette knyt-
ter seg til forhold som kan endre seg over tid og
derfor ikke kan eller bør låses til tidspunktet for
avgivelse av erklæringen. Erklæringen gjelder
ikke i nødssituasjoner, men adgangen til å bruke
^..+:-^,,.l.^+:1.^ .,:l : ^l:1.^ +:U^11^- l;l-^,,^l ,,-*^ -+^-1.+dlLrpsynvun4 Ylr I sur\c tluLrr(.r llALvLr v&l ! JLll AL
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vesentlig infor-
holdt skjult for

3

Kapittel 31

Utvalgets lovutkast

Lov om begrensning av bruk av tvang
i helse- og omsorgstienesten (tvangs-
begrensningsloven)

Iftpittel 1 Formål, virkeområde, definisjoner
m.m.

$ 1-I Loaens formål
Formålet med loven er særlig å

1. forebygge og begrense bruk av tvang i helse-
og omsorgstjenesten

2. hindre vesentlig helseskade
3. fremme og sikre respekten for menneskever-

det og menneskerettighetene, herunder selv-
bestemmelsesrett, integritetsvern og barns
særlige rettigheter og behov

4. sikre at vedtak om og giennomføring av tiltak
skjer i samsvar med grunnleggende rettssik-
kerhetsprinsipper og

5. fremme faglig og etisk forsvarlighet i tjenes-
tene.

$ I-2 Louens uirkeområde
Inven gjelder bruk av tvang og tiltak uten sam-

tykke m.m. i helse og omsorgstjenesten overfor
personer i riket.

Loven gjelder ikke tiltak til vern mot smitt-
somme sykdommer.

l,oven gielder for private som yter spesialist-
helsetjenester etter avtale med et foretak og pri
vate som yter helse- og omsorgstjenester etter
avtale med en kommune, når ikke annet følger av
loven her. Avtalen skal ha særlige bestemmelser
om hvordan kontroll med virksomheten skal utø-
ves i saker etter loven her. Kapittel 4 og S 7-1 skal i
alle tilfeller gielde også for private uten avtale.
Departementet kan gi forskrift om at også andre
deler av loven skal gielde for private institusjoner
for personer med rusproblemer, som ikke har
avtale med et foretak eller en kommune.

Departementet kan i forskrift fastsette at hele
eller deler av loven ikke skal gjelde dersom en
institusjon under loven her er ansvarlig for opp

hold som skjer i medhold av barnevernloven og
straffeprosessloven S 167.

Kongen kan gi forskrift om at loven og forskrif-
ter med hjemmel i loven helt eller delvis skal
gjelde for Svalbard o9 Jan Mayen og kan fastsette
særlige regler under hensyn til de stedlige forhol-
dene.

Kongen kan gi forskrift om at loven og forskrif-
ter med hjemmel i loven helt eller delvis skal
gjelde på norske skip i utenriksfart, i norske sivile
lufffartøyer i internasjonal trafikk, på installasjo-
ner og fartøy i arbeid på den norske kontinental-
sokkelen og på norsk redningsansvarsområde.

$I-3 Motstønd, tuang og likestilt med tuøng
Med motstand i loven her menes at personen

som tilbys helse- og omsorgstjenester, framviser
en negativ holdning til tilbudet som ikke vil kunne
overvinnes uten bruk av tvang. Ved tvil skal det
legges til grunn at motstand foreligger.

Med tvang i loven her menes
1. overvinnelse av motstand med virkemidler'@m ervanlig akseptert i

samhandling mellom mennesker, eller
av motstand ved at

masJon om
personen.
Nar tiltaket er særlig inngripende, gjelder før-

ste og andre ledd også for barn mellom 12 og 16

ar. Det samme gielder for barn under 12 ar som
viser en særlig modenhet i situasjonen.

Uansett motstand kommer lovens bestemmel-
ser om tvang tilsvarende til anvendelse når perso-
nen har store formidlingsvansker og tiltaket er
objektivt betydelig inngripende, med mindre
annet framgår av loven her.

$l-4 Enkelte andre definisjoner m.rn.
I loven her menes med

1. person: pasient eller bruker, slik disse begre-
pene er definert i pasient- og brukerrettighets-
loven $ 1-3 bokstav a og bokstav f
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2. psykisk helsevern: spesialisthelsetjenestens
undersøkelse og behandling av mennesker på
grunn av psykiske helseproblemer

3. tverrfaglig spesialisert behandling for rus-
middelavhengigheL spesialisthelsetjenestens
undersøkelse og behandling av mennesker på
grunn av rusproblemer

4. offentlig myndighet enheter under helse- og
omsorgstjenesten, arb eids- og velferdsforvalt-
ningen, barneverntjenesten, kriminalomsor-
gen, politiet og andre offentlige enheter som
er direkte engasjert i saken

5. skjerming: å holde en person helt eller delvis
atskilt fra personell og andre som ikke deltar i
oppfølgingen av vedkommende.
V-urderine av b.-lutnir skal skje

etter pasient- og brukerrettighetsloven $ 4-3 andre
ledd.

Departementet kan i forskrift gi nærmere
bestemmelser om hva som etter loven her skal
regnes som institusjon, helseinstitusjon og bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og
omsorgstjenester, hvilke krav som må stilles og
om forhåndsgodkj enning.

$l-5 Vurderi.ng aa antatt sa,mtykke

Ved vurdering av vilkar om antatt samtykke
etter kapitlene 5 og 6, skal det tas utgangspunkt i
personens tidligere holdninger, uavhengig av
hvordan disse er framkommet. I vurderingen skal
det legges særlig vekt på om personen tidligere
har vært beslutningskompetent om det aktuelle
spørsmålet. Der det er mulig skal det innhentes
informasjon fra pasientens nærmeste pårørende
om hva personen ville ha ønsket. Ved mangel på

sikre holdepunkt, kan det vektlegges hvordan per-

soner med beslutningskompetansen intakt og i en
sammenlignbar situasjon antas å ville stiile seg.

Departementet kan i forskrift gi nærmere
bestemmelser om avgivelse og registrering av

ønsker og preferanser med tanke på fremtiden.

$ l-6 Varslingsf likt for offentlig myndi,ghet

Dersom det framstar som klart at en person

har behov for tiltak etter loven her, har offentlig
myndighet plikt til å varsle helse- og omsorgstje-
nesten.

Helsepersonell skal gi opplysninger i samsvar
med helsepersonelloven S 32 andre ledd.

Nar det er gmnn til å tro at barn har behov for
tiltak etter loven her, og foreldre eller andre med
foreldreansvaret ikke sørger for det, har offentlig
myndighet plikt til å varsle barneverntjenesten, jf.
barnevernloven $ 6-4.

Departementet kan i forskrift gi nærmere
bestemmelser om innholdet i varslingsplikten.

$ l-7 Forholdet til andre louer
Følgende lover gjelder med de særlige

bestemmelsene som følger av loven her:
1. pasient- ogbrukerrettighetsloven
2. helse- og omsorgstjenesteloven
3. spesialisthelsetjenesteloven
4. tannhelsetjenesteloven
5. helsepersonelloven
6. pasientjournalloven
7. helsetilsynsloven og
8. forvaltningsloven.

Kapittel 2 Plikt til forebygging og rett til et
tilrettelagf tjenestetilbud uten bruk av tvang
m.m.

S2-1 Plikt til forebygging aa tuang
Virksomheten plikter å sørge for at forholdene

legges til rette for minst mulig bruk av tvang. Plik-
ten omfatter blant annet
1. å gi nødvendig opplæring til personell, her-

under faglig veiledning og oppfølging i gjen-
nomføring av tiltak etter loven her

2. å sørge for at institusjoner og boliger særskilt
tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstje-
nester er faglig og materielt i stand til å yte til-
fredsstillende behandling og omsorg og

3. å systematisk evaluere faktorer av betydning
for bruk av tvang.
Departementet kan i forskrift gi nærmere

bestemmelser om virksomhetens plikt etter første
ledd.

$2-2 Rett til et tilrettelagt tjenestetilbud uten bruk aa

tuang
Personen har rett til et tilrettelagt tilbud fra

helse- og omsorgstjenesten, jf. pasient- og bruker-
rettighetsloven SS 2-L aandre ledd og 2-1 b andre
ledd, uten bruk av tvang. Dette inkluderer
utprøving av frivillige alternativer, herunder tillits-
skapende tiltak, både før det treffes vedtak og i
giennomføringsfasen.

$2-3 Tilbud om ueiledning aa foreldre
Dersom det på gmnn av barnets motstand er

uforsvarlig å gjennomføre helsehjelp barnet har
sterkt behov for, skal virksomheten tilby veiled-
ning til foreldre eller andre med foreldreansvaret.

$2-4 Eualuering øa bruk au tuangstiltak
Bruk av følgende tiltak skal evalueres sammen

med personen så snart som mulig etter at tiltaket
^- ^,,^1..++^+.UT 4YSIULLTL.
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$ 4-I0 Vedtak om tiltak ued repeterende nødssituøsjo-
ner

Ved gjentatte tiltak i nødssituasjoner over{or
samme person, skal det vurderes om det bør tref-
fes vedtak etter $ G5 med sikte på å begrense den
samlede bruken av tvang gjennom en planmessig
tilnærming.

$ 4-L1 Forskrtfi om tiltak i nødssituøsjoner
Departementet kan i forskrift gi nærmere

bestemmelser om tiltak etter kapitlet her.

Kapittel 5 Innleggelse og tilbakehold
i helseinstitusjon m.m.

I Innleggelse og opphold som personen
ikke motsetter seg

$ *l Alrninnelige uilkår for innleggelse og opphold
uten motstand

For beslutning om og gjennomføring av inn-
leggelse og opphold i institusjon som personen
ikke motsetter seg og som ikke omfattes av $ 5-2,
gjelder vilkårene i SG2. Tilsvarende gjelder for
opphold i bolig sær3Fill-tilrettelagt for heldøgns
helse- og omsorgstjenester.

$*2 Innleggelse og opphold uten motstand aed sær-

W føre for framtidig bruk au taang
Dersom en person ikke motsetter seg innleg-

gelse og opphold i helseinstitusjon, men det er
sannsynlig at vedkommende vil forsøke å forlate
institusjonen i løpet av ti dager uten å få lov til det,
gjelder vilkarene i S 5-4 for å treffe vedtak og gjen-
nomføre tiltaket, med følgende særbestemmelser:

,; 1. I stedet for g $4 nr. 2 gjelder: Personen må ha
rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester,
jf. pasient- og brukerrettighetsloven $$ 2-1 a
og2-lb.

2. I stedet for $ F4 nr. 3 gjelder: Det foreligger
fare for personens eget liv eller for at personen
skal bli påtør thelseskade.

3. $ F4 nr. 9 andre og tredje punktum gjelder
ikke.

4. S 54 nr. 10 gielder ikke.
Vedtaket kan ha en varighet på inntil 10 dager.

II Forhåndssamtykke til trmngent
tilbakehold

$*3 Forhåndssarntykke til taangent tilbakehold i
helseinstitasjon

Dersom tungtveiende faglige gmnner tilsier
det, kan en person forhåndssamtykke til tvungent
tilbakehold i helseinstitusjon.

Det er et vilkår at kravene til dokumentet i g $
21 er oppfylt.

Et forhåndssamtykke kan avgis før eller under
oppholdet. Dersom det avgis før oppholdet star-
ter, kan det også omfatte tvungen avhenting og
innleggelse.

Tilbakeholdsperioden regnes fra tidspunktet
da samtykket ble gitt og kan vare inntil tre uker.
Personer som aktivt ønsker å binde seg for en len-
gre periode, kan samtykke til tilbakehold i inntil
seks uker.

Personen kan fornye forhåndssamtykket
innen utløpet av samtykkeperioden. En fornyelse
kan trekkes tilbake innen 24 timer etter at nfi
samtykke er gitt. Ved rømning kan personen føres
tilbake med tvang innenfor samtykkeperioden.

III Innleggelse og tilbakehold som
personen motsetter seg

$54 Alminnelige uilkår for innleggelse og tilbake-
hold som personen motsetter seg

Dersom personen motsetter seg innleggelse
og tilbakehold i helseinstitusjon, gielder følgende
vilkår for å treffe vedtak og gjennomføre tiltaket
med tvang:
1. Tillitsskapende tiltak og alternativer til tvang

er prøvd, jf. S 2-1 og $ 2-2.

2. Personen har et sterkt behov for
for
a) psykiske helseproblemer i institusjon for

-

psykrsk helsevern(+
b) ruspro6-lemFi institusjon for tverrfaglig

spesialisert behandling for rusmiddelav-
hengighet

c) andre helseproblemer i institusjon spesiali-
sert for dette formål eller

d) somatiske helseproblemer, pleie eller
omsorg i helseinstitusjon i den kommunale
helse og omsorgstjenesten.

Vurderingen av når det foreligger "sterkt
behov", skal være individuell og ta utgangspunkt i
hva som er alminnelig akseptert i klinisk praksis.
3.D foreligger en fare

for personens liv eller for at

4. Personen er TRfFSlfiffirngskompetent, jf.
pasient- og brukerrettighetsloven $ 4-3 andre
ledd. Vilkåret gjelder ikke for personer under
16 ar.

må antas åville ha

Vilkåret gielder
vært beslut-
ikke for per-

rtrs
0J*

5.

soner under 16 år.
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6. Tiltaket er egnet til og nødvendig for å hindre
eller begrense den aktuelle skaden, herunder
det minst inngripende alternativet.

7. Fordelene med tiltaketfor personen overstiger
klart ulempene. I vurderingen skal det legges
særlig vekt på hvor stor belastning inngrepet
vil medføre for personen, og hvordan tiltaket
vil påvirke situasjonen for barn han eller hun
har et omsorgsansvar for, eventuelt mindreå-
rige søsken.

8. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å
tilby personen tjenester av tilfredsstillende
kvalitet.

L Personen er undersøkt av lege. Ved spørsmål
om innleggelse eller tilbakehold i institusjon
for psykisk helsevern eller tverrfaglig spesiali-
sert behandling for rusmiddelavhengighet,
skal personen være undersøkt av to leger,
hvorav en skal være uavhengig av den ansvar-
lige institusjonen. Kravet om uavhengig lege-
undersøkelse gjelder ikke der nfi vedtak blir
truffet og personen i den mellomliggende peri-
oden kontinuerlig har vært under oppfølging
for samme tilstand i spesialisthelsetjenesten.

10. For tvangsinnleggelse og tvungent tilbakehold
i institusjon for tverrfaglig spesialisert behand-
ling for rusmiddelavhengighet, er det i tillegg
etvilkar at det er inngått en avtale mellom opp
holdskommunen og spesialisthelsetjenesten
om samarbeid og planlegging av personens
tjenestetilbud før, under og etter oppholdet.
Dersom kommunen ikke allerede er kjent med
at innleggelse har skjedd, skal den orienteres
uten hinder av taushetsplikten. For tvangsinn-
leggelse og tvungent tilbakehold i institusjon
for psykisk helsevern bør det så langt som
mulig foreligge en slik avtale.

Departementet kan i forskrift gi nærmere
bestemmelser om hva en samarbeids- og plan-

leggingsavtale skal inneholde.
Vedtaket kan ha en varighet på inntil ett år.

Dersom vedtaket gjelder plassering i institusjon
for tverr{aglig spesialisert behandling for rusmid-
delavhengighet, kan varigheten likevel ikke være
lenger enn tre måneder.

$5-5 Innleggelse og tilbakehold i bsykisk helseaern

aed fare for andre
For innleggelse og tilbakehold i institusjon for

psykisk helsevern på grunn av fare for andres liv
eller helse og som personen motsetter seg, gjel-
der vilkårene i $ $4 for å treffe vedtak og gjen-

nomføre tiltaket, med følgende særbestemmelser:

1. For person over 16 år gjelder følgende i stedet
for $ 5-4 første ledd nr. 2, 4 og S: Personen !$
en alvorlig sinnslidelse

2. I@ledd nr.3gjelder: Per-
sonen utgjør en nærliggende og alvorlig fare
for andres liv eller helse.

3. I stedet for S 5-4 furste ledd nr. 7 første punk-
tum gjelder: Tiltaket må ikke være urimelig
overfor personen.
Vedtaket kan ha en varighet på inntil ett ar.

$5-6 Innleggelse og tilbøkehold aa graaide aed fare
for det ufødte barnet

For innleggelse og tilbakehold i institusjon for
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddel-
avhengighet av gravid livinne som motsetter seg
tiltaket, gjelder vilkarene i S 5-4 for å treffe vedtak
og gjennomføre tiltaket med følgende særbestem-
melser:
1. I stedet for $ !4 første ledd nr. 2, 4 og 5 gjel-

der: Kvinnen misbruker rusmidler.
2. I stedet for $ 5-4 første ledd nr. 3 gjelder: Det

foreligger en nærliggende og alvorlig fare for
at det ufødte barnet påføres helseskade.

3. I stedet for $ 5-4 første ledd nr. 7 første punk-
tum gjelder: Tiltaket må ikke være urimelig
overfor kvinnen.

4. Institusjonen skal være særlig tilrettelagt for at
kvinnen skal bli i stand til å ta vare på barnet.
Kvinnen kan holdes tilbake i hele svangerska-

pet dersom det er nødvendig for å hindre eller
begrense helseskade på det ufødte barnet. Når det
er truffet vedtak etter paragrafen her og kvinnen
er tatt inn på institusjon, skal kommunen uten hin-
der av taushetsplikt gi barneverntjenesten mel-
ding om dette. Meldingen skal omfatte opplysnin-
ger om hvem kvinnen er, den vurdering av rus-
misbruk og fare for skade på barnet som lå til
gmnn for vedtaket, foruentet termin og hvilken
institusjon kvinnen er tatt inn på. Tilsvarende gjel-
der når det er truffet midlertidig vedtak etter $ 9-

14.

$ 5-T Utgangsbegrensende tiltak om natten utenfor
helseinstitusjon

For person som mottar heldøgns helse- og
omsorgstjenester utenfor helseinstitusjon, kan det
treffes vedtak om og gjennomføres utgangsbe-
grensende tiltak som vedkommende motsetter
seg, i tiden fra kl. 23.00 til kl. 06.00. Vilkårene i $ 5-

4 gjelder med følgende særbestemmelser:
1. Personen er ikke i stand til å klare seg selv

utendørs på grunn av omfatlende orienterings-
svikt.

NOU 2019:14
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2. Personen skal ha forsvarlig tilsyn og mulighet
til å kontakte personell i det tidsrommet tilta-
ket gielder.
Vedtaket kan ha en varighet på inntil ett år.

$ *8 Innleggelse og tilbakehold som øalastningstil-
tak for pårørende

Innleggelse og tilbakehold i kommunal hel-
seinstifusjon som personen motsetter seg, men
som er nødvendig avlastning for pårørende, jf.
helse- og omsorgstjenesteloven $ 3-6, kan treffes
vedtak om og giennomføres dersom vilkårene i
$ $4 er opprylt. Vurderingen av vilkarene i g 54
skal gjøres ut fra personens behov for tiltak nar
hjelpen ikke blir gitt av pårørende.

Vedtaket kan ha en varighet på inntil ett ar.

$ 5-9 Forbud mot ouerføring fra opphold bøsert på
eget samffike til taungent tilbøkehold

Overfor person som etter eget samtykke mot-
tar undersøkelse eller behandling i psykisk helse-
vern eller tven{aglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengighet, kan det ikke treffes vedtak
om tiltak etter $ 14 ved samme eller tilsvarende
institusjon, med mindre det foreligger akutt fare
for personens eget liv eller vesentlig skade på
egen helse, jf. kapittel 4.

S 5-10 Ouerføring mellom institusjoner
Dersom personen ikke samtykker, kan det

treffes vedtak om overføring til annen helseinstitu-
sjon innenfor rammene av ett og samme vedtak
om tiltak etter $$ 5-4 til 5-6. Overføringen må ikke
være urimelig ut fra hensynet til personen, plasse-
ringsalternativer og forholdene ellers.

Kapittel 6Individuelle behandlings- og om-
sorgstiltak m.m.

$ 6l Virkeområde
Dette kapitlet gjelder helse- og omsorgstje-

nester som ikke omfattes av kapittel 4, 5 eller 7.

I Tiltak personen ikke motsetter seg

$ G2 Alminnelige ailkårfor tiltøk personen ikke mot-
setter seg

Tiltak etter kapitlet her kan besluttes og gjen-
nomføres overfor en person som har rylt 18 ar,
mangler beslutningskompetanse og ikke viser
motstand dersom:
1. fordelene for overstiger ulempene

og

Bruk av medisinsk teknisk utstyr etter sitt for-
mål vurderes sammen med det tiltak det er til-
knyttet.

S 63 Innsri\ende tekniske innretningerfor uarsling,
Iokalisering og obseruasjon soln personen ikke mot-
setter seg

For vedtak om og bruk av inngripende tek-
niske innretninger for varsling eller lokalisering,
overfor person som nermt i S &2, gjelder vilkårene
i S e2. I tillegg må tiltaket være egnet til og nød-
vendig for å hindre eller begrense fare for perso-
nens eget liv eller for at personen skal bli paført
helseskade. Vedtaket kan ha en varighet på inntil
ett år.

For tekniske innretninger til kontinuerlig
observasjon av viljestyrt afferd med lyd, bilde eller
lignende, gjelder $ &5 tilsvarende.

$64 Behandling aa psykiske lid&ernLeqle
som personen ikke motsetter seg

For behandling av psykiske lidelser med andre
legemidler enn antipsykotiske legemidler, gjelder
s G2.

For vedtak om og gjennomføring av behand-
ling avpsykiske lidelser @
midler overfor person .o'ffi
vilkårene i S G2, og i tillegg at:
1. Behandlingen er klart i overensstemmelse

med faglig anerkjent metode og faglig forsvar-
lig praksis.

2. Det aktuelle legemiddelet og dosen er*god-
kjent for behandling av personens kliniile
diagnose.

3. Behandlingen er egnet til og nødvendig for å
hindre eller begrense helseskade på personen
selv.

4. Der vedtaket ikke treffes i psykisk helsevern,
må den vedtaksansvarlige etter $ 9-1 tredje
ledd stå under veiledning av spesialist i psykia-
tri i psykisk helsevern i den konkrete saken.
Dersom det ikke lykkes å etablere en behand-

ling uten mnen
etter kommer $ 6-

dersom det opp-
star slike bivirkninger på et senere tidspunkt. I
wrderingen av om det foreligger alvorlige uøn-
skede bivirkninger skal personen selv og nær-
meste pårørende gis mulighet til å uttale seg. Det
skal innhentes uttalelse fra annet kvalifisert helse-
personell.

Når personen på grunn av alvorlig sinnslidelse
utgSør en nærliggende og alvorlig fare for andres
liv eller helse, gjelder ikke vilkaret om antatt sam-

U

o
4+\,\) 

I

Lwv!,,ll

personen må antas å ville ha samtykket der-
som vedkommende hadde vært beslutnings-
kompetent.l'l
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Wkke i S G2 nr. 2 og heller ikke andre ledd nr. 3 i
paragrafen her.

Vedtaket kan ha en varighet på inntil tre måne-
der.

Departementet kan i forskrift gi nærmere
bestemmelser om behandling av psykiske lidelser
med legemidler som personen ikke motsetter seg.

II Tiltak personen motsetter seg

$ G5 Alminnelige uilkår for tiltak fersonen motset-

ter seg

Dersom personen motsetter seg tilbud om
helse- og omsorgstjenester etter kapitlet her, gjel-

der følgende vilkår for å treffe vedtak og giennom-

føre tiltaket med tvang:
1. Tillitsskapende tiltak og alternativer til tvang

er prøvd, jf. S 2-1 og $ 2-2.

2. Personen har et sterkt behov for at det aktu-
elle tiltaket blir giennomført. Vurderingen av

når det foreligger et "sterkt behov" skal være
individuell og ta utgangspunkt i hva som er
alminnelig faglig aksepter t.

3. Det foreligger en nærliggende og alvorlig fare
for personens eget liv eller for at vedkom-
mende skal bli piført vesentlig helseskade.
Ved gjentl t
treffes vedtak etter bestemmelsen her også for
å verne mot andre typer av skade når dette er
egnet til å begrense den samlede bruken av
tvang mot personen, jf. S 4-10.

4. Personen er ikke beslutningskompetent. Vil-
karet gjelder ikke for personer under 16 år.

5. Personen må antas å ville ha til tilta-
ket vært beslut-
ningskompetent. Vilkåret gjelder ikke for per-

soner under 16 år'.

6.

I
klart ulempene. I vurderingen skal det legges

ffi[TTå hvor stor belastning inngrepet
vil medføre for personen, og hvordan tiltaket
vil påvirke situasjonen for barn han eller hun
har et omsorgsansvar for, eventuelt mindreå-
rige søsken.

8. Virksomheten er faglig og materielt i stand til
å tilby personen tjenester av tilfredsstillende
kvalitet.

9. Tiltaket er klart i overensstemmelse med fag-

lig anerkjent metode og faglig forsvarlig prak-

sis.
Vedtaket kan ha en varighet på inntil ett år.

$ G6 Forbud mot bruk øa tuang i ofrflærings- eller
treningstiltak m.m.

Bruk av tvang i opplærings- eller treningstiltak
er ikke tillatt.

Bruk av tvang i behandling av rusproblemer er
ikke tillatt.

Bruk av tvang i behandling av psykiske helse-
problemer er ikke tillatt, med de unntak som er
giort i SS G10, G11 og G12.

$ G7 Inngri|ende tekniske innretningerfor uarsling,
lokalisering og obseruasjon

For vedtak om og bruk av inngripende tek-
niske innretninger for varsling og lokalisering
som personen motsetter seg, gielder $ 6-5. Perso-
nens tilstand må i tillegg være preget av omfat-
tende orienteringssvikt.

Vedtaket kan ha en varighet på inntil ett år.

Bruk av tekniske innretninger til kontinuerlig
observasjon av viljesbrt afferd med lyd, bilde eller
lignende som personen motsetter seg, er ikke til-
latt.

$G8 Mekaniske innretninger med omsorgsformål
For vedtak om og bruk av mekaniske innret-

ninger med omsorgsformål som hindrer perso-

nens bevegelsesfrihet og som vedkommende mot-
setter seg, gjelder $ G5. Personens tilstand må i
tillegg være preget av omfattende orienteringss-
vikt, eller alvorlig selvskading som ikke kan kon-
trolleres på annen måte.

Vedtaket kan ha en varighet på inntil ett ar.

$ 69 Kontinuerlig obseraasion utenfor helseinstitu-

sjon aed fare for andre
For vedtak om og giennomføring av kontinuer-

lig observasjon utenfor helseinstitusjon som per-

sonen motsetter seg, gjelder vilkårene i $ G5 med
fulgende særbestemmelser:
1. I stedet for $ G5 nr. 3 gielder: Det foreligger

nærliggende og alvorlig fare for andres liv
eller helse.

2. I stedet for $ G5 nr. 4 og 5 gjelder: Det vil være
en åpenbar forsømmelse av samfunnets plikt
til å yte nødvendig omsorg ikke å gripe inn
vurdert ut fra de konsekvenser dette kan ha
for personen og vedkommendes forståelse av
situasjonen.
Vedtaket kan også omfatte bruk av inngri-

pende varslingssystemer.
Vedtaket kan ha en varighet på inntil ett ar.
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grenser for behandling av
helseproblemer

0 Behandling aa fisykiske lidelser med legemid-
ler

* For vedtak om og gjennomføring av behand-
ling av psykiske lidelser med legemidler i psykisk
helsevern som personeqggl5gtrel5is&glelder vil-
karene i S G5 med følgende særbestemmelser:
1. Det aktuelle legemiddelet og dosen må være

godkjent for behandling av personens kliniske
diagnose.

2. Virksomheten må ha tilstrekkelig kompetanse
på ikke-medikamentelle behandlingsformer
og tilby godt egnede alternativer til medika-
mentell behandling.

3. Virksomheten må ha en materiell og faglig' standard som kan redusere behovetfortvang.
4. Der risikoen etter $ G5 nr. 3 første punltum

gjelder vesentlig psykisk helseskade på perso-
nen selv etter forverring på grunn av opphør
av legemiddelbehandling av psykisk lidelse,

punktum gjelder at tiltaket ikke må være urimelig
overfor personen.

Vedtaket kan ha en varighet på inntil tre måne-
der.

Overtor person som etter eget samtykke mot-
tar undersøkelse eller behandling i psykisk helse-
vern, kan det ikke treffes vedtak om tiltak etter
første ledd, med mindre det foreligger akutr fare
for personens eget liv eller uesenUigH?f. pa
egen helse, jf. kapittel 4.

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmel-
ser om tvungen behandling av psykiske lidelser
med legemidler.

$ 6lI Behandling a.u fsykiske helsefroblemer med
skjerming

For vedtak om og gjennomføring av skjerming
som ledd i behandling av psykiske helseproble-
mer i institusjon for psykisk helsevern og som
personen motsetter seg, gjelder vilkårene i S G5.

Vedtaket kan ha en varighet på innfil to uker.

$ 6112 Behandling a,a sbiseforstyrrelser med ernæ-
ring

For vedtak om og gjennomføring av behand-
ling av spiseforstyrrelser med ernæring i institu-
sjon for psykisk helsevern som personen motset-
ter seg, gjelder vilkårene i S C5. Personen må i til-
legg framvise særlig omfattende wangforestillin-
ger om egen kropp.

Vedtaket kan ha en varighet på inntil tre uker.
Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvar-

lig helsehjelp, kan behandlingen og eventuelt til-
bakehold etter $ 5-4, gjennomføres ved døgnopp
hold i institusjon i spesialisthelsetjenesten som
ikke hører under psykisk helsevern. Vedtaksan-
svaret skal i slike tilfeller ligge i psykisk helse-
vern.

S G13 Elektrokonaulsia behøndling
For vedtak om og gjennomføring av elektro-

konvulsiv behandling i institusjon for psykisk
helsevern, gielder vilkårene i S G5, med følgende
særbestemmelser:
1. Personen må ikke motsette seg tiltaket.
2. I stedet for $ G5 nr. 3 g'elder: Unnlatelse av å

gjennomføre behandling vil i løpet av få uker
medføre alvorlig fare for personens liv.

3. Tiltaket anbefales av en lege som har erfaring
med bruk av behandtngsformen, er uavhen-
gig av den vedtaksansvarlige og har undersøkt
personen.
Vedtaket kan ha en varighet på inntil to uker.

Behandlingen skal avbryles etter to uker dersom
personen ikke samtykker til at den fortsetter.

5.

6.
vendig" etter $ G5 nr. 6 er at personen har
vært forsøkt behandlet med tiltak vedkom-
mende ikke motsetter seg i minst 6n uke. Per-
sonen skal i denne perioden ha fått tilbud om
omfattende og egnet ikke-medikamentell
behandling. Unntak kan gjøres ved fare for
vesentlig helseskade.

7. Før vedtak treffes skal personen være under-
søkt av en lege som er uavhengig av den ved-
taksansvarlige. Vedkommende skal avgi en
skriftlig vurdering av om lovens vilkår for
tvangsbehandling er oppfylt.

Tersom personen på grunn av alvorlig sinnsli.
delse utgjør en nærliggende og alvorlig fare for
andres liv eller helse, gielder ikke første ledd nr. 4
og SS G5 nr. 4 og 5. I stedet for g &5 nr.7 tørste
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$ G14 Reff til å reseruere seg rnot behandling aa Ps!-
h,iske lidelser med antipsykotiske legemidler

Det kan ikke treffes vedtak om eller gjennom-
føres behandling med antipsykotiske legemidler
etter $ G10 dersom personen har reservert seg
mot slik behandling i en forhåndserklæring som
er godkjent av tvangsbegrensningsnemnda.

Forhåndserklæringen må være skriftlig,
datert, underskrevet av personen selv og angi
hvilke legemidler vedkommende reserverer seg
mot. Reservasjonen kan omfatte bestemte typer
eller samtlige antipsykotiske legemidler. For-

håndserklæringen kan gjelde i inntil ti år.

TVangsbegrensningsnemda skal godkjenne en
forhåndserklæring når følgende vilkår er oppfylt:
1. Personen har tidligere vært psykotisk og i den

forbindelse blitt behandlet med antipsykotiske
legemidler.

2. Personen er beslutningskompetent med tanke
på rekkevidden av å reservere seg mot framti-
dig behandling med de legemidlene reserva-
sjonen omfatter.
Reservasjonen gjelder ikke
i nødssituasjoner, jf. kapittel 4
dersom personen utgjør en nærliggende og

alvorlig fare for andres liv eller helse på grunn
av alvorlig sinnslidelse
dersom hensynet til omsorgssituasjonen for
barn gjør seg gjeldende som et tungtveiende
argument eller
der personen ikke motsetter seg behandlingen
på gjennomføringstidspunktet.
Tilbaketrekking av forhåndserklæring må

være skriftlig, datert, underskrevet av personen

selv og angi om tihaketrekkingen omfatter hele
eller deler av erklæringen. Erklæringen om tilba-
ketrekning skal sendes fflkesmannen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere
bestemmelser om ret[ til å reservere seg mot
behandling av psykiske lidelser med antipsyko-
tiske legemidler.

S G15 Røtf til å reseraere seg mot elektrokonoulsia
behandling

Det kan ikke treffes vedtak om eller giennom-

føres elektrokonvulsiv behandling etter $ 6-13 der-

som personen har reservert seg mot slik behand-
ling i en skriftlig forhåndserklæring som er god-

kjent av tvangsbegrensningsnemnda.
Tvangsbegrensningsnemda skal godkjenne en

forhåndserklæring når personen er beslutnings-
kompetent i spørsmålet om å reservere seg mot
framtidig bruk av elektrokonvulsiv behandling.
Forhåndserklæringen må være skriftlig, datert cg

underskrevet av personen selv. Forhåndserklæ-
ringen kan gjelde i inntil ti ar.

Tilbaketrekking av forhåndserklæring må
være skriftlig, datert og underskrevet av personen
selv. Erklæringen om tilbaketrekning skal sendes
fylkesmannen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere
bestemmelser om rett til å reservere seg mot elek-
trokonwlsiv behandling.

IV Særlige gfenser for enkelte gfennom-
føringstiltak

S e16 Forbud mot bruk aa mekaniske innretninger
i undersøkelse og beha,ndling i bsykisk helseaern

Det er ikke tillatt å bruke mekaniske innretnin-
ger som hindrer personens bevegelsesfrihet i
undersøkelse og behandling i psykisk helsevern,
heller ikke der personen samtykker. Unntak gjel-
der i gjennomføring av behandling av spiseforstyr-
relser med ernæring, jf. S G12, dersom slik bruk
er strengt nødvendig av hensyn til faglig forsvar-
lighet.

$ Gl7 Arenarnessige begrensninger for bruk aa

tuang i lsykisk helseaern
Undersøkelse og behandling av psykiske hel-

seproblemer som personen motsetter seg, kan
bare skje i institusjon for psykisk helsevern med
de unntak som følger av paragrafen her.

I sak om tiltak etter SS 5-4, 5-5 og G10 kaq nød-
vendig undersøkelr" u.if"r*on"n *f,3" i helffiIi-
tus5fiFeffi'ry'sykisk helsevern eller i bolig sær-

skilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstje-
nester, dersom
1. det er klart fordelaktig for personen ut fra de

helsebelastninger kansport til og opphold ved
institusjon for psykisk helsevern vil utgiøle, og

2. sterke faglige grunner tilsier en slik løsning.
Andre ledd gjelder tilsvarende for gjennomfø-

ring av vedtak om tiltak etter $ G10.

Undersøkelse eller giennomføring av vedtak
om tiltak etter $ G10 kan ikke skje på personens
rom eller i lokaler som vedkommende bruker i det
daglige.

$ &18 Pålegg om oppmøte til undersøkelse eller
behandling

Forvedtak om og giennomføring av pålegg om
oppmøte til undersøkelse eller behandling i insti-
tusjon for psykisk helsevern eller tverrfaglig spesi-
alisert behandling for rusmiddelavhengighet som
personen motsetter seg, gjelder vilkårene i S G5, i
tillegg til følgende særbestemmelser:
1. Oppfølging uten døgnopphold i institusjon må
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