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Møte om tvangsbehandling 17. oktober

§ Møtet filmes, men ingenting fra salen vil publisert.

§ 20 min – halvtime pause i midten

§ Powerpoint og kompendium på www.wso.no , under invitasjon til 
møtet.



z
https://vimeo.com/user60114199

https://vimeo.com/user60114199


z Rettigheter på lik linje 
med andre 

– tvangsbehandling

Mette Ellingsdalen, We Shall Overcome – WSO



z
Menneskerettigheter



z Andre organer som går i 
mot tvang og 
tvangsbehandling:

CRPD - FN-konvensjonen 
om funksjonshemmedes 
rettigheter  og CRPD-
komiteen 
FNs høykommisær for 
menneskerettigheter
FNs spesialrapportør for 
helse, FNs 
spesialrapportør for 
funksjonshemming, FNs 
spesialrapportør mot tortur, 
Workinggroup on arbitrary
detention (WGAD), PACE 
(Europarådet), 
Europarådets 
menneskerettskommisær,  
WHO (se fks. Quality rights
project)
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Tvangsbegrensningsloven

§ Er det ikke-diskriminerende  NEI

§ Er det en endring i maktforhold og definisjonsmakt  NEI

§ Beskyttes vi mot overgrep NEI

§ Sikres retten til fritt og informert samtykke NEI



z
Innsnevring av tvangsbegrepet –

tildekker tvang
§ Endring av tvangsbegrepet, fra uten samtykke i dagens psykisk 

helsevernlov til »vise motstand»

§ Tilslører det som er utvidelser ved å ikke kalle det tvang.

§ Hvordan forstås motstand/ frivillighet og fritt og informert 
samtykke i psykiatrien i dag?

§ Skal de som av forskjellige grunner ikke klarer å vise motstand 
være mindre beskyttet.

§ Løser en gruppe, gjør det verre for en annen



z
Rett til helse 

§ Rett til helse handler ikke kun om rett til helsehjelp. 

§ Rett til ikke å bli skadet. Traumer, fratakelse av autonomi, 
fratakelse av livsmot, alvorlige skader av tvang, ikke bare «ikke 
hjelp»

§ Rett til fritt og informert samtykke

§ FNs spesialrapportør for helse, rapport 2017 og 2019



z
Utvalget sier : Avveining 

autonomi/selvbestemmelse – retten til helse



z
Reell avveining: Hvem skal få hjelp – og 

hvem skal skades 

§ Spørsmålet ved tvangsbehandling og tvang er ikke «noen får
hjelp, og noen får ikke hjelp».

§ Noen får hjelp, og noen blir utsatt for alvorlig, langvarig 
helseskade. 

§ Det er denne avveiningen utvalget reelt sett gjør, men det 
kommer ikke frem i utredningen. Når det kommer til «utvalgets 
vurderinger» er skade borte. 
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Skader ved tvang

Ulike former for skade som kan oppstå ved tvang, 

1. Krenkelse av autonomi og psykisk og fysisk integritet, samt innskrenkelse i bevegelsesfriheten (frihetsberøvelse). 

2. Fysisk skade og død.  

3. Vold og overgrep.

4. Traume (i diagnostisk forstand), retraumatisering og Posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

5. Krenkelser, tap av verdighet og opplevelser av straff.

6. Psykisk ubehag i form av skam, angst, utrygghet, sinne, avmakt, depresjon og tap av selvtillit.

7. Sosiale belastninger og skade av sosial identitet. Dette omhandler blant annet sosial isolasjon, tap av sosialt omdømme 
og sosial status gjennom stigmatisering og kriminalisering, samt svekkelse av den enkeltes muligheter for sosial inklusjon i 
det ordinære sosiale livet (blant annet som resultat av omdømmetap).

8. Tap av tilgang til egne mestringsressurser og selvutviklingsmuligheter.

9. Tap av tilgang til frivillige behandlingsformer.

10. Skade på behandlingsrelasjon samt misnøye med og mistillit til de psykiske helsetjenestene.

Norvoll 2017 (utredning for Paulsrudutvalget vedlegg)



z
Konklusjon

Norvoll 2017

Til tross for at opplevelser og erfaringer med tvang er varierte, gir 
litteraturgjennomgangen et solid grunnlag for å si at tvang kan føre 
til ulike former for skade, til dels av svært alvorlig karakter.

Den kan også bidra til å redusere brukernes opplevelse av psykisk 
helse.

Tvang er «høy-risiko-intervensjoner» både for pasienter og 
personalet

Norvoll 2017
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§ Bærer på skam det er vanskelig å dele med andre enn de som har 

lignende erfaringer

§ Traumer, Stadig trigging av traumeerfaringer fra overgrep

§ Mangel på traumeinformerte tjenester fører til retraumatisering

§ Våger ikke å leve fullt ut fordi vi lever i frykt for nye overgrep

§ -Svekkede kognitive funksjoner er ikke uvanlig

§ -Vanskeligheter med å stole på helsepersonell, Stoler ikke på 
Kontrollkommisjoner eller Fylkesmenn som klageinstanser. 
Tvilende til muligheten til å være et selvstendig rettssubjekt 

§ --Ber ikke om helsehjelp av frykt for retraumatisering, 
tvangsmedisinering og nye runder med overgrep

§ Tap av venner, familie og sosiale nettverk

§ Utenforskap
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Elektrosjokk på tvang

§ Tvang etter menneskerettighetene = uten fritt og informert 
samtykke

§ Legalisering (lovliggjøring av noe som er forbudt) / dagens 
praksis med bruk av nødrett

§ I strid med menneskerettighetene

§ Mangler kunnskapsgrunnlag for hvorfor det er livreddende

§ God dissens på side 593
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Elektrosjokk uten fritt og informert samtykke

§ WSO-rapportering : Elektrosjokk på tvang forekommer – BÅDE 
ved bruk av nødrett OG ved ufritt/uinformert/ ugyldige samtykker

§ Sivilombudsmannen –torturforebyggingsenheten

Elektrosjokk ved nødrett gir høy risiko for umennesklig og 
nedverdigende behandling
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Kunnskapsgrunnlag

§ Bygger i hovedsak på retningslinjen fra Helsedirektoratet. (Hvem 
utvikler retningslinjer, er det kritiske perspektivet ivaretatt)

§ Lav evidens ved alle indikasjoner

§ Høyt tilbakefall
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Ifølge de nasjonale retningslinjene har det lenge vært kjent at 

«ECT kan gi kognitive bivirkninger i form av nedsatt evne til 
nyinnlæring (anterograd amnesi), redusert hukommelse for 
hendelser i eget liv før ECT (retrograd amnesi forautobiografisk
informasjon) og redusert hukommelse for faktaopplysninger man 
hadde tilegnet seg før ECT (retrograd amnesi for upersonlige fakta) 
(1;13;129-133). Dersom pasienten viser tegn til vedvarende 
kognitive bivirkninger, bør det vurderes å henvise til 
nevropsykologisk undersøkelse».101



z
Utvalgets drøfting

... begge deler dreier seg om bruk av velprøvde metoder der en har 
forholdsvis god oversikt over effekter og bivirkninger. Mye av 
skepsisen mot ECT bygger på utsagn uten god støtte i vitenskap, 
for eksempel påstander om at behandlingen gir hjerneskade. I 
utgangspunktet er det derfor ikke medisinske forhold som tilsier at 
ECT må vurderes juridisk eller etisk på annen måte enn behandling 
med legemidler.  (s 591)



z
Elektrosjokk uten fritt og informert samtykke

§ Når jeg som 19 åring ble skrevet ut etter et halvt år, 30 kg 
tyngre av medisinene, traumatisert av tvang, så godt som uten 
korttidsminne, med enda dårligere selvfølelse og selvtillit, men 
«kurert», fordi psykiateren mente at ansiktsmimikken min hadde 
blitt bedre. Det var mer liv i ansiktet mitt. Det er vel kanskje ikke 
det beste utgangspunktet for å begynne å studere.

§ 36 år i dag, har nylig hatt slag, fikk 30 elektrosjokk, 
tvangsmedisinering, er redd for mer tvang.

WSO medlem, kunne desverre ikke komme



z
Debatt i Aftenposten, start 1.7.19, 
Tranøy/Kirkevik, Malt, Østenstad



z
Elektrosjokk uten fritt og informert 

samtykke - tvang
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Livreddende behandling ?

Hvilke spørsmål er ikke besvart i NOUen

§ Hva dør man av, er elektrosjokk livreddende og hvorfor (ingen 
studier, kun «klinisk erfaring»)

§ Hva er minst inngripende tiltak for å redde liv

§ Hva med risiko for skade /død

§ Hva skjer med de som ikke får «livreddende elektrosjokk, dør
de?

§ Utrolig tynt for å begrunne legalisering
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Elektrosjokk uten fritt og informert samtykke

Er det ok å redde liv ved bruk av tortur og mishandling?

Er det igjen noen grenser for hva man kan gjøre?

Dette er ikke økt rettsikkerhet, det er økt fare for tortur, mishandling 
og nedverdigende behandling.

I strid med menneskerettighetene og all utvikling internasjonalt



z
Rettsikkerhet 

§ Den viktigste delen av rettsikkerhet er ikke retten til å klage, men 
retten til ikke å bli utsatt for overgrep. Loven skal være en 
skranke, men her blir «alt lov» (med skjønnsmessige 
begrensninger), med rett til å klage.

§ Ingen reell rettsikkerhet, kun formell rettsikkerhet

§ «Rettsikkerhet» som beskytter tvangsutøver, men ikke 
tvangsutsatte.

§ Rettsikkerhet for å sikre selvbestemmelse, ikke for å frata.



z
https://vimeo.com/user60114199

https://vimeo.com/user60114199
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Tvangsmedisinering

§ «Utvalgets flertall .. Har stor forståelse for et ønske om forbud ut fra 
det kunnskapsgrunnlaget som i dag foreligger om virkninger og 
bivirkninger.» s 572

§ «Et totaltforbud anses som for ytterliggående ved at enkelte 
personer som kunne unngått vesentlig helseskade ved hjelp av 
medikamenter må leve med alvorlige symptomer som leder til 
funksjonstap» s 573

§ Hva med de som må leve med alvorlig skade og alvorlig 
funksjonstap som følge av tvangsmedisineringen, altså skader som 
er påført av helsevesenet. Er de mindre viktige, er skadene mindre, 
er de færre, hva gjør at dette er greit.
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Tvangsmedisinering

§ Det rasjonelle valget, etter utvalgets egen oppsummering om 
virkning og skade, er å ikke si ja til medisinering.

§ Hvorfor ikke omvendt reservasjonsrett



z
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CRPD – Konvensjonen om 

funksjonshemmedes rettigheter

§ CRPD - Fra en �medisinsk modell� til 
en �menneskerettighetsmodell�.

§ CRPD presiserer viktige frihets- og ikke-
diskrimineringsprinsipper, universelle rettigheter uten unntak for 
mennesker med funksjonsnedsettelser.



z
CRPD

§ Ikke-diskriminering,

§ Frivillighet, Fritt og informert samtykke. 

§ Støtte til selvbestemmelse  

§ Respekt for menneskets egenverd og autonomi.
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Alternativ rapport til CRPD-komiteen-

CRPD-koalisjonen
§ Vi oppfordrer regjeringen til å: 

§ Iverksette og fremme et nødvendig skifte i forståelsen av begrepet 
«funksjonshemming». Anerkjenne funksjonshemmede som likestilte 
borgere som har et fullverdig sett med rettigheter og plikter. 

§ Sikre den juridiske statusen til CRPD ved å inkorporere 
konvensjonen i den norske menneskerettsloven. 

§ Avskaffe diskriminerende tvangslovgivning. Sikre retten til 
selvbestemmelse og retten til å motta nødvendig støtte til å utøve 
den rettslige handleevnen. Dette skal omfatte retten til å velge eller 
velge bort støttealternativer, basert på den enkeltes rett til fritt og 
informert samtykke. 



z
WSOs rapportering

§ Diskriminering

§ Frihetsberøvelse i psykiatriske/ psykisk helse institusjoner

§ Tvangs-behandling (tvangsmedisinering, elektrosjokk uten fritt 
og informert samtykke, tvangsmidler, isolasjon/ skjerming.

§ Rettsikkerhet 



z
CRPD – concluding observations on Norway

May 2019

§ 24. The Committee recommends that the State party:

§ (a) In line with the Committee’s guidelines on article 14 (2015), 
repeal all legal provisions allowing for involuntary deprivation 
of liberty based on perceived or actual impairment and the 
forced treatment of persons with psychosocial or intellectual 
disabilities, and provide effective remedies for persons with disabilities 
who have been deprived of their liberty on the basis of actual or perceived 
impairment;

§ (b) End the use of coercive methods, such as restraints, 
isolation, segregation, involuntary treatment and other 
intrusive methods, for persons with intellectual or psychosocial 
disabilities,



z
CRPD – Concluding Observations on Norway 

May 2019

§ Freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15)

§ 25. The Committee notes that the State party is assessing the use of electroconvulsive 
treatment. It is concerned that: 

§ (a) The involuntary administration of electroconvulsive treatment is permitted;

§ (b) Persons with disabilities do not receive sufficient and accessible information 
to inform their decisions or on the options for lodging complaints in cases of forced treatment, 
and they fear retribution if they do so.

§ 26. The Committee recommends that the State party:

§ (a) Prohibit the forced administration of intrusive and 
irreversible treatments such as electroconvulsive therapy;
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Vår konklusjon er at dagens praksis og lovverk skaper ofre.

Å ikke ønske endring ut i fra en frykt for at det vil gå ut over noen 
som kanskje ikke får behandling, er å sette historiene til de som 
får hjelp over historiene til de som tvangen skader. Målet må 
være å legge til rette for at de som trenger det skal få hjelp og 
støtte, uten at det går ut over menneskerettighetene og 
rettsikkerheten til andre. 

Særuttalelse �Tid for endring og paradigmeskifte�

Bernt-utvalget 2009
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Et lovforslag fullt av gode intensjoner

§ Gjør knefall for psykiatrisk praksis, uavhengig av kunnskap

§ Ikke tydelige forbud mot noe

§ Skjønnsmessig 

§ Ikke endring i maktforhold
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Beslutningskompetanse som inngangsvilkår

§ I strid med CRDP 

§ En terskel-modell, fokuserer på å finne ut OM du kan bestemme 
selv, ikke HVA din vilje og preferanser er.

§ Vilkårlig og skjønnsmessig

§ Spørsmålet bør være hvordan sikre at en persons vilje og 
preferanser blir ivaretatt, også  i situasjoner/ tilstander hvor det 
er krevende å forstå og i akutte situasjoner.
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Generell dissens 

§ Skal en sikre et lovverk fritt for diskriminering og som er i 
samsvar med CRPD, så bør en begynne å utrede hvordan en 
best mulig skal hjelpe mennesker med kognitive- eller 
psykososiale funksjonsnedsettelser til å utnytte sin 
selvbestemmelsesrett. Da starter en ikke med et hovedvilkår om 
fratakelse av selvbestemmelsesretten.



z https://www.youtube.com/watch?v=RVndNJGUeaY&list=PLVroS-
5G7pOswE_nSep5tAg1hMb5B4jZX&index=3&t=0s

LDO seminar 13.12.17, Tvang i Helse og omsorgstjenestene
Merete Nesset, video 2, 25:30 inn.

https://www.youtube.com/watch?v=RVndNJGUeaY&list=PLVroS-5G7pOswE_nSep5tAg1hMb5B4jZX&index=3&t=0s


z


