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Høring – oppfølging av tvangslovsutvalgets forslag  

Utgangspunktet er at helsehjelp skal være frivillig å motta og at bruk av tvang kun skal 
skje dersom det ikke kan unngås. Intensjonen om å forenkle regelverket ved å samle 
adgangen til bruk av tvang er god. Helse Nord RHF har over lengre tid arbeidet for å 
redusere bruk av tvang innen psykisk helse og støtter målsettingen om å redusere og 
forebygge bruk av tvang i helse- og omsorgstjenestene. Samtidig er det viktig å sikre at 
det er muligheter for riktig og nødvendig bruk av tvang. Spørsmålet om bruk av tvang i 
helsetjenestene innebærer at en rekke hensyn som må avveies. Tvungen helsehjelp er et 
alvorlig inngrep i menneskers liv og vi vet at det å bli utsatt for tvang potensielt kan 
medføre skade i form av psykiske skadevirkninger, samt skade pasientens forhold til 
helsetjenestene. Pasienter som er så syke at tvang er nødvendig har ofte langvarige 
tilstander og behov for et godt samarbeid med tjenestene over tid. Å ha et tillitsfullt 
samarbeid med tjenester som en opplever har utsatt en for urettmessig tvang er 
vanskelig. Samtidig er det helt klart skadelig for sårbare pasienter å ikke bli tatt hånd om 
når de er i psykisk ubalanse. Å forvolde skade på andre mennesker, nærstående 
tilfeldige eller personell, er selvsagt skadelig også for den som utøver skaden. Det å ikke 
bli tatt hånd om kan medføre skadde relasjoner og stigma i lokalsamfunnet. 
Belastningen på familie og nettverk er ofte betydelig. Det er på denne bakgrunn 
nødvendig å innrette lovverket som regulerer bruk av tvang slik at det gir en god 
balanse mellom hensynet til pasienters rett til autonomi og medbestemmelse også når 
de er i psykisk ubalanse, og pårørendes/helsepersonells/ samfunnets behov for 
vern.  Pasientens beste og mulige skadevirkninger ved bruk av tvang/manglende bruk 
av tvang må være førende ved disse vurderingene.    
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Tvangslovsutvalgets utredning er svært omfattende og kompleks. Selv om 
departementet har valgt å avgrense hvilke forhold det tas stilling til i oppfølgingen, er 
det fortsatt krevende å vurdere hvilke tilsiktede og utilsiktede konsekvenser de 
foreslåtte endringene kan føre til. Det generelle inntrykket er det foreslås mange 
endringer som vil bli ressurskrevende i form av omstilling av flere tjenesteområder, det 
vil ta tid, det blir behov for omfattende opplæring og utdanning, samt endring av 
organisering, ombygging og nybygg, nye former for samhandling og samarbeid. Av 
denne grunn må eventuelle endringer innfases gradvis, slik at omstillingen kan skje på 
en forsvarlig måte og samtidig ivaretar pasienter, pårørende og ansatte. Det er viktig at 
det settes av tilstrekkelig tid til opplæring, kompetansebygging, oppdatering av 
nasjonale behandlingsveiledere og eksisterende pasientforløpsbeskrivelser. 
 
Helse Nord RHF vil primært gi innspill på endringer som berører psykisk helsevern. 
Psykisk helsevern har gjennomgått en omstilling av tjenestetilbudet fra døgnbehandling 
til poliklinisk behandling. Det er innført pakkeforløp for psykisk helsevern for voksne, 
barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forløpskoordinatorer og 
barnevernsansvarlige, helseinstitusjoner i samarbeid med barnevernet og opprettelse 
av helsefellesskap har skapt behov for kompetanseløft og endringer. Ny legespesialitet i 
rus og avhengighetsmedisin er etablert, og tjenesten har omstilt seg for å romme behov 
for utdanning og spesialisering. I tillegg har lovendringer de senere årene utfordret 
tjenestens kapasitet og gitt behov for ny kompetanse. Grenseflaten mellom helsevesenet 
og justissektoren er under stadig endring.  
 
Departementet ber om tilbakemelding på en rekke spørsmål om organisering, praktiske, 
økonomiske og administrative konsekvenser. Her er vårt generelle budskap at 
sammenhengende tjenester er viktig for de som trenger helsehjelp over omsorgsnivå. 
Det betyr at konsekvenser over omsorgsnivå og sektorer må belyses i sammenheng. 
Mange vil ha behov for både helsehjelp fra kommunale tjenester, 
spesialisthelsetjenesten, både somatiske tjenester, tilbud fra psykisk helsevern, fra 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og samtidig et behov for bolig, praktisk støtte, 
økonomisk støtte, ambulante tjenester, aktivitetstilbud, hjemmetjenester osv. Det krever 
god samhandling både innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene, som i Helse 
Nords opptaksområde strekker seg over et stort geografisk areal og over 80 kommuner 
av ulik størrelse og organisering. Tydelige grenser for arbeidsdeling og ansvar mellom 
ulike instanser er derfor en sentral forutsetning. Her kan helsefellesskapene på sikt bli 
en viktig arena. Pasienttilbudet må være tilstrekkelig differensiert til å kunne tilby 
tilpasset behandling og for å fremme sosial fungering, livskvalitet, og redusere fare for 
kriminalitet, selvmord, skader på personale og voldsepisoder. 
 

Som Nord-Norges største arbeidsgiver må det understrekes at foreslåtte lovendringer 
må ivareta ansattes rett til et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Det er i tråd med Helse 
Nord RHFs gjeldende strategi om å være en attraktiv arbeidsgiver. Gode og trygge 
arbeidsforhold vurderes også som viktig for å bevare og stabilisere kompetanse.  
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Lovendringen fra 2017 – endring i forståelsen av samtykkekompetanse 
Helse Nord RHF ser at det kan være nyttig med en ny evaluering av endringen i psykisk 
helsevernloven i 2017. Helse Nord RHF mener konsekvensene av lovendringen i 2017 
bør innarbeides i det pågående lovendringsarbeidet. Helsedirektoratets 
statusgjennomgang fra 2019 viste en marginal nedgang i andel innleggelse på tvunget 
psykisk helsevern etter lovendringen.1 Samtidig viser siste tall fra NPR at andelen 
innleggelser på tvang har økt de siste to årene.2 Høyere terskel for innleggelse og 
kortere døgnopphold kan føre til sykere pasienter og en mer belastende situasjon for de 
pårørende. Kortere døgnopphold hos alvorlig syke pasienter bør følges opp med 
utbygging av øvrige tilbud i spesialisthelsetjenesten og tilgjengelige tilbud for denne 
pasientgruppen i alle kommuner.  
 
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser 
beskriver dette godt: «NK-TSB etterlyser en grundigere diskusjon av hvilken 
sykdomsinnsikt personen må ha for å kunne uttrykke samtykke. Personer med alvorlig rus- 
og avhengighetstilstander, ofte kombinert med alvorlige somatiske og /eller psykiske 
helseplager kan ha utfordringer med å vurdere hvilke konsekvenser det kan få for egen 
helse dersom de avviser foreslåtte behandlingstiltak… NK-TSB savner en mer inngående 
diskusjon av hva rusavhengighet gjør med menneskers mulighet til å gjøre reelt frie valg 
og en drøfting av tvangsbestemmelsene i forhold til dette særlig knyttet opp til mulighet 
for tvungen tilbakehold til en er i stand til å gjøre reelt frie valg/ gi informert samtykke.»  
Denne problemstillingen gjelder også andre pasientgrupper, eks. pasienter med 
spiseforstyrrelser.  
 
En ytterligere styrking av pasientens mulighet til ikke å motta helsehjelp kan føre til at 
politiet oftere må gripe inn dersom pasienter med kjent alvorlig voldshistorikk får en 
forverring av sin helsetilstand. I politiets trusselvurdering for 2021 vurderes det som 
sannsynlig (nivå 4 av 5) at det blir en økning i antall personer med alvorlig psykisk 
lidelse som vil begå voldshandlinger og utgjøre en alvorlig trussel mot seg selv og andre. 
Politiets vurdering er at lovendringen fra 2017 har bidratt til å forverre situasjonen, 
blant annet fordi alvorlig psykisk lidelse knyttes til mellom 30-45 prosent av alle 
anmeldte drap/drapsforsøk og at nesten 60 prosent av gjerningspersonene ble vurdert 
som ikke strafferettslig tilregnelig. Særlig rus har en negativ påvirkning. Personene har 
ikke kunne blitt tatt hånd om av psykisk helsevern da de periodevis ikke fyller vilkårene 
for bruk av tvunget psykisk helsevern, trass bekymring fra pårørende og andre.3  
Det illustrerer behovet for utbygging av et bredere tilbud som kan bistå før forverring av 
helsetilstanden. Ambulante tjenester som FACT/ACT, mulighet for brukerstyrt seng eller 
poliklinisk behandling, aktivitetstilbud, egnet botilbud og økonomisk trygghet kan tilby 
alternativ som kan dempe behovet for sterkere virkemiddel. 
 

                                                        
1 https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/tvang-i-psykisk-helsevern--status-etter-lovendringene-i-
2017/Tvang%20i%20psykisk%20helsevern%20-
%20Status%20etter%20lovendringene%20i%202017.pdf/_/attachment/inline/85a9149b-ea29-49aa-
8aa7-
1ea772f28cc9:4b63d871193b01dad429f6b77d744bf1e1e80a02/Tvang%20i%20psykisk%20helsevern
%20-%20Status%20etter%20lovendringene%20i%202017.pdf  
2 https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/psykisk-helse-for-
voksne/tvangsinnleggelser-i-psykisk-helsevern-for-voksne  
3 https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2021/03/16/politiets-trusselvurdering-
2021/  
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Sikkerhetspsykiatri og justissektorens ansvar 
Ansvarsforholdet mellom helsesektoren og justissektoren bør tydelig avklares. Helse 
Nord RHF har i tråd med nasjonale føringer over år styrket distriktspsykiatriske sentre 
(DPS) og redusert tilbudet i spesialpsykiatrien. På regionalt nivå er ressursfordelingen 
60/40 i favør av DPS. Kun få avdelinger kan ivareta pasienter med behov for tette 
rammer. Både lokale sikkerhetsposter og akuttpostene har høyt belegg. Mange har 
behov for langvarig rehabilitering og oppfølging. Her er tilbudet begrenset. Både psykisk 
helsevern og kommunene har behov for å bygge opp flere rehabiliteringstiltak, i form av 
jobbtrening (som f. eks. IPS) og oppfølging ved tilbakeføring ved f. eks. ACT/FACT-team 
der det er mulig. 
 
I følge årsrapport for nasjonal koordineringsenhet for dom til tvunget psykisk helsevern 
for 2020, har antall dommer til tvungent psykisk helsevern økt de siste 10 årene.4 I 
Helse Nord opptar dømte 90 prosent av alle sikkerhetsplassene i regionen. Andre 
lokaler kan i liten grad benyttes da de mangler nødvendige bygningsmessige fasiliteter. 
Dette er en utvikling som gir bekymring for at de aller sykeste fortrenges. 
 
Følgende innspill er hentet fra rapporten fra de regionale helseforetakene om 
framskrivning av behov innen psykisk helsevern og TSB.5  
Statusrapport fra SIFER-nettverket «Sikkerhetspsykiatri i Norge 2019. En statusrapport» 
fra september 2020, slår fast at den samtidige reduksjonen i døgnkapasitet i psykisk 
helsevern har sammenfalt med et økt behov for sikkerhetspsykiatrisk kapasitet. Endringer i 
straffeprosessloven § 188 og § 167 har gitt økt bruk av varetektssurrogat, judisielle 
observasjoner og dom på overføring til tvunget psykisk helsevern med døgnopphold, jf. 
straffeprosesslovens § 67. 
 
I perioden 1990 til 2019 har antall døgnplasser i det psykiske helsevernet totalt sett blitt 
redusert fra 7745 til 3649. Antall plasser i sikkerhetspsykiatrien har vært relativt stabilt på 
litt over 4 plasser per 100.000 innbyggere siden 2008. Det var i 2019 42 regionale og 178 
lokale døgnplasser, til sammen 220 døgnplasser i sikkerhetspsykiatrien. Det foreligger 
ingen nyere anbefalinger på nødvendig kapasitet i sikkerhetspsykiatrien. I 1980 kom 
Robak-utvalgets anbefaling og i 1999 kom Gunby-utvalgets anbefaling – begge anbefalte 
5-6 sikkerhetspsykiatriske døgnplasser per 100 000. Nye lovendringer vil kunne påvirke 
behovsvurderingene.  
 
Justissektorens anledning til å beslutte innleggelse av personer inn i det psykiske 
helsevernet, opptar sikkerhetspsykiatriske døgnplasser som er eneste aktuelle tilbud til 
pasienter med høyt sykdomstrykk og voldsproblematikk. Hvis ikke den samlede kapasiteten 
økes vil det medføre en reduksjon i behandlingskapasiteten for andre pasienter som klinisk 
sett har større behov for en døgnplass for behandling av sin psykiske lidelse. Fortsetter 
trenden i antall dømte til psykisk helsevern, må det etableres nye behandlingstilbud for å 
sikre pasienter med høy voldsrisiko adekvat oppfølging og behandling. 
 

                                                        
4 https://oslo-
universitetssykehus.no/Documents/Klinikk%20psykisk%20helse%20og%20avhengighet/Avd.%20Nor/
RSA%20-%20Nasjonal%20koordineringsenhet/%c3%85rlig%20melding%202020.pdf  
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-
solberg/hod/nyheter/2021ny/behovene-innen-psykisk-helsevern-og-rusbehandling-i-arene-
fremover/id2872387/  
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Positive endringer i tvangsbegrepet 
Foreslåtte endringer fra tvangslovutvalget som gir mindre administrative oppgaver og 
er mer i tråd med dagens praksis som at tvangsbegrepet skulle begrenses til tilfeller med 
overvinnelse eller omgåelse av motstand støttes.  
  

Faglige og organisatoriske endringer som må på plass 
Generelt vil spesialisthelsetjenesten måtte ha tilstrekkelig med døgnkapasitet og et 
differensiert tilbud som dekker de ulike pasientenes behov. Kommunene vil trolig få økt 
ansvar, noe som stiller større krav til kommunale tilbud som bemannet 
bolig/bolig/støtte til bolig, økonomi, aktivisering, hjemmetjenester og hjelp til praktiske 
formål. Mange vil trenge ambulant oppfølging eks. fra ACT-team. Det er sannsynlig at 
pårørende vil ha behov for et styrket tilbud. Pårørende, og barn som pårørende vil 
trenge forsterkede tjenester som fanger opp deres behov. Skolehelsetjenesten ev. 
helsestasjonen/barnevernet/andre tjenester bør som følge av dette styrkes. Det må 
finnes andre reelle alternativ til bruk av tvang. I Helse Nord tilbyr Universitetssykehuset 
i Nord-Norge en medikamentfri døgnpost til personer med alvorlig psykisk lidelse.  
 
Nytt regelverk må være tydelig på ansvarsdeling og fortolkning slik at praksis 
harmoniseres. Det må innarbeides i alle deler av tjenesten som potensielt kan komme i 
situasjoner der det kan oppstå behov for å utøve tvang. Det vil kreve et betydelig 
kompetanseløft og opplæring i både formalregler og mer praktisk opplæring i 
aggresjonsdempende metoder og hvordan å unngå bruk av tvang. Endringene vil kreve 
økt bemanning, ombygging av eksisterende bygg og/eller nybygg. Dagens regelverk er 
mer spesifikt og avgrenset og en ny lov vil ha behov for egne forskrifter, med tilhørende 
veiledere og rundskriv. Registreringsverk for journal, nye maler osv. bør også på plass 
for innføring. Dagens regelverk vurderes mer tilgjengelig for tjenesten da det er mer 
spesifikt rettet mot det som er aktuelt for tjenesten. Innføring av nytt regelverk vil koste 
tid, kreve veiledning, ledelsesopplæring og -forankring. Å fastsette tid eller kostnader er 
svært vanskelig da endringen vil omfatte store deler av tjenesten og etter all 
sannsynlighet føre til lavere aktivitet i en overgangsperiode.  
 
 
Behandlingsrammer og virkemiddel 
Tjenesten må ha tilstrekkelig med rammer og virkemidler til å kunne gjennomføre 
behandling av god kvalitet, og under forsvarlige arbeidsforhold for de ansatte, samt 
trygge forhold for medpasienter. Det er derfor viktig at lovendringen tar hensyn til alle 
som blir berørt av de foreslåtte endringene, og at det bygges opp nye tilbud når det 
oppstår nye behov. Utgangspunktet er at helsehjelpen skal gis på en respektfull og 
forsvarlig måte som ivaretar pasientens integritet og bidrar til tilfriskning. Vi forutsetter 
at de ansatte tilstreber å yte helsehjelp uten bruk av tvang. Et absolutt forbud mot 
mekaniske innretninger vil kreve ombygging/oppgradering av bygningsmassen, mer 
personell, kompetansehevende tiltak og at det etableres gode alternativer. Det er viktig å 
søke å unngå at det blir større behov for politibistand i helseinstitusjoner.  
 
 
Endring i adgangen til nødrett 
Lovutkastets uttømmende regler for bruk av nødrett må ikke føre til at helsepersonell 
blir satt i situasjoner der det oppstår tvil om hjemmelsgrunnlaget i akutte sitasjoner 
hvor tvang er nødvendig for å avverge skade på andre pasienter eller ansatte.  
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Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Helse Nord RHF støtter forslaget om å overføre kompetansen til å treffe vedtak om 
innleggelse og tilbakehold med tvang i rusinstitusjon fra fylkesnemndene og 
kommunene til spesialisthelsetjenesten. Fra tjenesten uttrykkes bekymring for lite 
spesialistressurser innen den nye legespesialiteten, og det påpekes at kommunene som 
kjenner pasienten kan være bedre egnet til å varsle bekymring ved forverring av 
personens helse. Dette viser at det må settes av tilstrekkelig tid og ressurser til å 
gjennomføre nødvendig opplæring og styrking av tjenestetilbudene. 
 
Eventuelle endringer av lovverket må etter vårt syn registreres og evalueres i sanntid og 
etterfølges av forskning. Erfaringer fra pasienter og pårørende bør inngå i 
evalueringene. 
 
  
Vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Tollåli   
fagdirektør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur 
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