
Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Oversikt over endringer i psykisk 
helsevernloven 2017

Ved advokat/ seniorrådgiver Vårin Hellevik

Avdeling psykisk helsevern og rus

13.10.2017 1



Tema: Endringer i psykisk helsevernloven 2017

• LOV-2017-02-10-6, jf. Prop. 147 L (2015-2016)

• Gjelder økt selvbestemmelse og rettsikkerhet for 
pasienter i psykisk helsevern

• Endringene trådte i kraft 1. juli 2017 (utvidet fri 
rettshjelp) og 1. september 2017 (øvrige endringer)
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Bakgrunn og prosess frem til lovendring 
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• NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse 
og rettsikkerhet (Paulsrud-utvalget)

– Internasjonal utvikling med økt 
fokus på selvbestemmelse og 
ikke-diskriminering 

• Nasjonal strategi for økt frivillighet i 
psykiske helsetjenester (2012-2015)

– Redusert og riktigere bruk av 
tvang



Hovedpunkter endringene

• Flere endringer som styrker pasientens 
rettssikkerhet 

• Økt selvbestemmelse

– Innføring av en kompetansebasert modell: 
Manglende samtykkekompetanse som vilkår for 
tvungen observasjon, TPH og behandling uten 
eget samtykke.  
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Skjerpet krav til begrunnelse for vedtak om tvungen 
observasjon, tvungent vern og tvangsbehandling

• Nye §§ 3-3 a og 4-4 a

• Skjerper, tydeliggjør og strukturerer kravene til 
begrunnelsen

• Tydelig begrunnelse gir 
• riktigere vedtak 

• større forutsetninger for å vurdere bruk av klagerett

• bedre grunnlag for klageinstansens prøving
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Krav til begrunnelse - § 4-4 a - tvangsbehandlingsvedtak

1. hvordan vilkårene for vedtaket, jf. § 4-4 første til fjerde ledd, er vurdert, 
2. hvilke virkemidler som skal kunne brukes for å gjennomføre behandlingen, 
3. vedtak om legemiddelbehandling uten eget samtykke er fattet før utløpet av den 
obligatoriske undersøkelsestiden på fem døgn, jf. § 4-4 femte ledd, og hva som i så fall 
er begrunnelsen, 
4. hvilken type og dosering av legemidler eller ernæring som skal kunne brukes, 
5. hvilken behandlingsmessig effekt legemiddelet forventes å ha og når effekten 
forventes å inntre, 
6. forventede bivirkninger og eventuelt risiko for varig skade som følge av legemidlene, 
7. hvordan den samlede tvangsbruken forventes å påvirke pasienten og samarbeidet 
framover, 
8. forhåndserklæringer eller uttalelser om tidligere erfaring med bruk av tvang, 
9. pasientens syn på aktuelle frivillige tiltak, 
10. oppfatningen til annet kvalifisert helsepersonell og 
11. institusjonens opplegg for fortløpende evaluering av effekter og bivirkninger av 
behandlingstiltaket. 
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Plikt for faglig ansvarlig til å rådføre seg med 
annet kvalifisert helsepersonell

• Ny § 4-4 a  første ledd

• Gjelder alle vedtak om tvangsbehandling (§ 4-4)

• Presisering av forsvarlighetskravet, pluss litt til 

• Skal tilrettelegge for en bred vurdering ut over det 
medisinskfaglige og at flere begrunnede meninger 
kommer frem

• Ikke krav om en annen vedtakskompetent/faglig 
ansvarlig
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Lengre undersøkelsestid før vedtak om 
tvangsmedisinering treffes

• Minste undersøkelsestid økes fra tre til fem dager

• Bedre beslutningsgrunnlag og økt mulighet for 
frivillig behandling

• Viderefører dagens unntak:
– Ved fare for vesentlig helseskade (fysisk eller psykisk)

– Pasienten er godt kjent av institusjonen fra tidligere behandlingsopphold

– Ved debuterende psykoser skal unntak fra minstetiden normalt ikke 
praktiseres og det skal ikke gis antipsykotika i depotform
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Fritt rettsråd ved klage på tvangsbehandling

• Gjelder klage til fylkesmannen

• Retten omfatter pasienter, ikke pårørende

• Stykkpris med fem ganger offentlig salærsats, ikke 
egenandel eller behovsprøving

• Kontrollkommisjonen må bistå med oppnevning av 
advokat

• Trådte i kraft 1. juli 2017
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Presisering av pasientens uttalelsesrett

• Presisering av pasientens rett til å uttale seg før det 
treffes gjennomføringstiltak etter phvl. kapittel 4

– § 4-2 nytt annet ledd

– Rett for pasient, ikke for pårørende

– «Det skal legges særlig vekt på pasientens uttalelser om 
tidligere erfaring  med bruk av tvang.»
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Evalueringssamtale med pasienten etter 
avsluttet tiltak - I

• § 4-2 nytt tredje ledd

• Gjelder:
– skjerming som pasienten motsetter seg (§ 4-3)

– undersøkelse og behandling uten eget samtykke (4-4)

– undersøkelse av rom og eiendeler og kroppsvisitasjon (§ 4-6 første ledd) og 
undersøkelse (§ 4A andre og tredje ledd)

– rusmiddeltesting uten pasientens samtykke (§ 4-7a andre ledd)

– bruk av tvangsmidler (§ 4-8)

• Kan forebygge nye tvangstiltak og gi kunnskap til 
senere situasjoner der det er aktuelt å fatte 
tilsvarende tiltak
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Evalueringssamtale etter avsluttet tiltak - II

• Etter at tiltaket er avsluttet
– gjennomført, faktisk opphørt eller automatisk utløpt

• «Så snart som mulig»

• Pasienten skal tilbys minst én samtale

• Gjennomføres av faglig ansvarlig

• Pasientens syn skal journalføres
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Evalueringssamtale etter avsluttet tiltak - III

Eksempel på et utgangspunkt for samtalen:

 Hva utløste hendelsen?

 Hva var de ansattes begrunnelse for å ta i bruk av 
tvangstiltak?

 Hva oppfatter pasienten som årsak til bruk av 
tvangstiltak?

 Hvordan opplevde pasienten det?

 Hvordan kan en forebygge lignende hendelser i 
framtiden?

 Hva ønsker pasienten at de ansatte skal gjøre i en 
lignende situasjon?
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Utvidet krav til vedtak om skjerming 

• Endring i § 4-3

• Nytt: Dersom pasienten motsetter seg skjermingen, 
skal det fattes vedtak før tiltaket settes i verk

• Skjerming når pasientene motsetter seg, er 
inngripende - vedtak vil sikre grundigere og mer 
korrekte vedtak
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Krav om manglende 
samtykkekompetanse ved bruk av tvang 

etter psykisk helsevernloven



Bakgrunnen for krav om manglende 
samtykkekompetanse som et vilkår for tvang 

• Vanskelig balansegang mellom 

– Ønske om å beskytte en person fra et potensielt skadelig 
valg, opp mot

– Ønske om å sikre pasientens selvbestemmelsesrett

• Paulsrud-utvalget foreslo en overgang til en 
kompetansebasert modell:

– Krav om samtykke fra samtykkekompetente pasienter 
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Bakgrunn for lovendring  (forts.)

• Strammer nå inn der tvangen vanskeligst lar 
seg forsvare etisk:

– overfor personer som har samtykkekompetanse, 
så lenge omsorgen og behandlingen bare skal ha 
pasientens beste for øye. 
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Innfører krav om manglende 
samtykkekompetanse som vilkår, ved:

• tvungen observasjon 

• tvungent psykisk helsevern

• behandling uten eget samtykke 

–unntak ved fare for eget liv eller andres liv 
eller helse 
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Lovens ordlyd

• Ordlyden er likelydende i de tre bestemmelsene, 
phvl. §§ 3-2, 3-3 og § 4-4:

– «Det er et vilkår at pasienten mangler 
samtykkekompetanse etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 4-3. Vilkår om manglende 
samtykkekompetanse gjelder ikke ved nærliggende og 
alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.» 
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Bakgrunn for lovendring

• Ønske om økt selvbestemmelse i psykisk helsevern

• Viktig tilpasning til de prinsippene som ligger til 
grunn for FN-konvensjon om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 

– Konvensjonen gir uttrykk for en internasjonal utvikling 
med økt fokus på selvbestemmelse og ikke-diskriminering

• Overgang fra fokus på diagnose til funksjonsnivå, 

• Harmonerer bedre med reglene om tvungen 
somatisk behandling i pbrl. kap 4A. 
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Konsekvenser

• Pasienter som har samtykkekompetanse kan nekte å ta 
imot tilbud fra psykisk helsevern. 

• Pasienter som etter en tids behandling gjenvinner 
samtykkekompetansen, kan avslutte behandlingen etter 
eget ønske. 

• Retten gjelder selv om pasienten har en alvorlig 
sinnslidelse og helsepersonellet mener at pasienten 
trenger behandling. 

• Pasienten har ikke bare rett til å avslutte behandlingen, 
men kan også ha rett til å fortsette denne på frivillig 
grunnlag. 
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Konsekvenser (forts.)

• pasienter som er behandlet en periode og blitt helt 
eller delvis symptomfri, ofte vil ha gjenvunnet 
samtykkekompetansen og derfor ikke lenger 
oppfyller vilkårene for tvungent vern.

• Overgangen til kompetansebasert modell antas å 
være særlig aktuell for, og å redusere tvangsbruken 
overfor, pasienter under tvungent vern uten 
døgnopphold (ved vedlikeholdsbehandling)
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Mulige ulemper  (som må avhjelpes)

• Vanskelig å vurdere samtykkekompetanse/ vagt 
begrep?

• Fare for at fare tolkes utvidende

• Pasienter med stort hjelpebehov kan unndra seg 
helsehjelp, med økt helsemessig og sosial belastning 
for 
– pasienten selv og 

– pårørende
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Oppfølging av pasienter ved økt 
selvbestemmelse

• Viktig at helsetjenesten fremdeles tilbyr behandling og 
støtte, selv om pasienten ikke (lenger) ønsker den 
behandlingsformen som er behandlerens anbefaling.

• Helsetjenesten får en større oppfordring til å kartlegge 
pasientens ønsker og behov og et sterkere insentiv til å 
nå frem med hjelpen ved frivillighet, f.eks. ved ambulant 
oppsøkende hjelp. 

• Pasienten har rett til å medvirke, herunder rett til å 
medvirke ved valg mellom tilgjengelig og forsvarlig 
undersøkelses- og behandlingsmetoder, jf. pbrl. § 3-1
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Oppfølging av pasienter ved økt 
selvbestemmelse (forts.)

• De som ikke ønsker antipsykotiske legemidler, har 
oftest erfart at virkningen av legemidlene ikke 
oppveier for ubehaget av bivirkningene. 

• Flere har erfart at trygge rammer, omsorg og struktur 
i hverdagen hjelper godt for å redusere den kaotiske 
opplevelsen en psykose kan være. 

• Det finnes flere behandlingsmetoder å velge mellom 
i nasjonal faglig retningslinje for behandling av 
personer med psykoselidelser som ikke er legemidler. 
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Oppfølging av pårørende

• Mindre tvang vil kunne medføre en større belastning 
på pasientens pårørende. 

– Det blir da svært viktig at pårørende involveres og får den 
informasjon og støtte de har krav på. 

• Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 
IS-2587

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendev
eileder
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• Legg til rette for en forutsigbar dialog med pårørende

• Gi alltid tilbud om generell informasjon til pårørende

• Lytt til og følg opp bekymring fra pårørende

• Snakk med pasienten/ brukeren om å dele informasjon med 
sine pårørende – se innhenting av samtykke som en prosess

• Gi pårørende informasjon om pasientens helsetilstand og 
helsehjelp på en hensynsfull måte

• Vurder om pårørende har rett til informasjon uavhengig av 
samtykke

• Innhent opplysninger fra nærmeste pårørende ved utredning 
av hjelpe behov hos pasient/bruker etter samtykke 

• Involver nærmeste pårørende så langt som mulig ved 
utarbeidelse av individuell plan

• Informer pårørende om retten til å klage
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Vurdering av samtykkekompetanse

• Samtykkekompetanse er en forutsetning for behandling 
basert på pasientens samtykke (frivillig behandling) 

• Pasientens nærmeste pårørende får selvstendige 
rettigheter til informasjon og medvirkning der pasienten 
mangler samtykkekompetanse jf. pbrl. § 3-1 tredje ledd 
og § 3-3 annet ledd.

• Manglende samtykkekompetanse er et vilkår for bruk av 
tvang i det psykiske helsevernet.
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Vurdering av samtykkekompetanse (forts.)

• Samtykkekompetanse skal vurderes konkret i 
forhold til den helsehjelpen som skal gis.

– Selv om en pasient vurderes å mangle 
samtykkekompetanse vedrørende innleggelse, kan 
vedkommende likevel være samtykkekompetent 
til å vurdere f.eks. legemiddelbehandling.
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Beviskrav

• Det er et krav at pasienten åpenbart ikke er i stand til 
å forstå hva samtykket omfatter. 

– Det skal med andre ord en del til for at 
samtykkekompetansen bortfaller. 

• Det er de samme krav til personlige forutsetninger 
ved å samtykke til helsehjelp som ved å nekte 
helsehjelp. 

– Det sentrale er hvorvidt pasienten klarer å ta en 
beslutning som ikke i for stor grad er påvirket av den 
psykiske lidelsen. 
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Vurdering av samtykkekompetanse (forts.)

• Samtykkekompetansevurderinger kan noen ganger 
være utfordrende, på samme måte som vurderingen 
av de øvrige vilkårene for tvungent psykisk helsevern. 

• Andre ganger er det åpenbart for helsepersonellet at 
pasienten er samtykkekompetent eller mangler 
samtykkekompetanse.
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Vurdering av samtykkekompetanse (forts.)

• Det er utviklet tester for hjelp ved vurdering av 
samtykkekompetanse hos pasienter. 

– Det er ved tvil det er nødvendig med en grundigere 
vurdering, herunder eventuell bruk av slike tester.

• Testene fokuserer som regel på følgende fire 
områder. Disse evnene/egenskapene hos en pasient 
vurderes gjennomgående som viktige i jus, etikk og 
klinisk praksis, når samtykkekompetanse skal 
vurderes:
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Vurdering av samtykkekompetanse (forts.)

Relevante vurderingsmomenter:

• evnen til å Forstå informasjon som er relevant for 
beslutningen om helsehjelp.

• evnen til å Anerkjenne informasjonen i sin egen 
situasjon, spesielt knyttet til egen lidelse og mulige 
konsekvenser av de ulike behandlingsalternativene

• evnen til å Resonnere med relevant informasjon i en 
avveining av de ulike behandlingsalternativene

• evnen til å uttrykke et Valg

(FARV)
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Vurdering av samtykkekompetanse (forts.)

• En test som er utviklet for vurdering av 
samtykkekompetanse er MacCAT-T (i Grisso og 
Appelbaum 1998). Denne er ikke oversatt til norsk. 

• Testen ACE (Aid to Capacity Evaluation) er en enklere 
versjon som kan gjennomføres på 5-10 minutter. Den er 
oversatt til norsk av UIO, Senter for medisinsk etikk ved 
Dahlberg og Pedersen, og finnes tilgjengelig på:

https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-
helsetjenesten/praksis/systematisk-
etikkarbeid/ace2012.pdf

13.10.2017

https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/praksis/systematisk-etikkarbeid/ace2012.pdf


Vurdering av samtykkekompetanse (forts.)

Man bør unngå ja eller nei spørsmål. Spørsmål som kan 
være til hjelp i vurdering av samtykkekompetanse kan være:

• Hva tenker du om din situasjon/tilstand?

• Hvilke muligheter finnes i din situasjon/for din tilstand?

• Hva tenker du om nytten av behandling og 
sannsynligheten for at behandlingen vil hjelpe deg

• Hvorfor tror du legen har anbefalt [navn på behandling 
eller undersøkelse] for deg?

• Stoler du på legen din? Hvorfor eller hvorfor ikke?

• Hva tror du vil skje med deg nå?
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Praktisk gjennomføring (forts.)
Personlig undersøkelse og samtale med pasienten

• Pasientens forutsetninger for å kunne samtykke må optimaliseres. 

• Krav om at helsepersonellet skal legge forholdene best mulig til 
rette for at pasienten selv kan treffe avgjørelse om helsehjelp, ut 
fra:
- Alder
- Psykiske helsetilstand
- Erfaringsbakgrunn
- Modenhet

• Pasienten må få god og tilpasset informasjon om 
helsehjelpen/  hvilke helsemessige konsekvenser det kan få at 
psykisk helsehjelp ikke gis.
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Praktisk gjennomføring (forts.)

Informasjon fra nærmeste pårørende og ev. annet 
helsepersonell
• Nærmeste pårørende har rett til å uttale seg før vedtak om 

tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern treffes, jf. 
phvl. § 3-9. 
– Nærmeste pårørende kan bidra med viktige 

komparentopplysninger knyttet til pasientens 
sykdomshistorie. 

• Når «annet kvalifisert helsepersonell» skal inn i vurderingen 
av behandling uten (§ 4-4a), vil denne også kunne bidra til et 
bredere grunnlag for vurderingen. Ved vurderingen av 
samtykkekompetanse, vil det være en fordel å ha kjennskap til 
pasienten over tid, gjerne også fra bedrefungerende perioder. 
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Praktisk gjennomføring (forts.)

• Tidligere evalueringer av tvang, jf. ny § 4-2 tredje 
ledd, vil kunne hjelpe behandler i forståelsen av om 
pasientens uttalelser er utslag av aktiv sykdom eller 
dennes ønske uavhengig av sykdomsfase.

• For pasienter med gjentatte innleggelser bør det 
utarbeides en kriseplan fra en periode hvor 
pasienten er samtykkekompetent. Der kan det 
fremgå hva pasienten selv ønsker av tiltak dersom 
vedkommende igjen skulle bli syk.

13.10.2017



Praktisk gjennomføring (forts.)

Pasientens historikk

• En pasient som har erfaring med hvordan et konkret 
legemiddel eller en annen behandlingsform virker, vil lettere 
ha kompetanse – både til å si ja og nei – enn der det er snakk 
om (for vedkommende) nye behandlingstiltak. 

• Ved historikk med gjentatte tilbakefall hvor pasienten har 
avsluttet behandling og raskt blitt psykotisk, bør pasientens 
erkjennelse og refleksjon rundt tidligere erfaringer være med i 
vurderingen av samtykkekompetansen.
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Forholdet ml. samtykkekompetanse og 
sykdomsinnsikt

• Redusert sykdomsinnsikt kan være en følge av en 
alvorlig psykisk lidelse. 

• Redusert sykdomsinnsikt er imidlertid ikke 
ensbetydende med manglende 
samtykkekompetanse.

• En pasient kan ha samtykkekompetanse, selv om 
vedkommende har mangelfull sykdomsinnsikt. 

• En pasient som ikke har noen grad av 
sykdomsinnsikt, vil sjelden vurderes å ha 
samtykkekompetanse, 
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Forholdet ml. samtykkekompetanse og 
sykdomsinnsikt (forts.)

• Skepsis til diagnoser og legemidler kan være 
velbegrunnet og referere seg til manglende 
virkning/bivirkning, og ikke til mangelfull 
sykdomsinnsikt.
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Brosjyren «Rettssikkerhet ved tvang» er 
oppdatert og oversatt til flere språk

• IS-1335

• Kan bestilles hos trykksak 

på tlf.: 810 20 050
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EPJ standard:  Vedtak etter psykisk helsevernloven

• Sosial- og helsedirektoratet publiserte i 2008 en 
standard for registrering av vedtak om tvang etter 
psykisk helsevernloven i elektronisk pasientjournal 
(EPJ)

• Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har 
revidert denne ift lovendringer.

• Revidert versjon på høring frist 1. september 2017, 
HIS 80702, på nettsiden til E-helsedirektoratet
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Hvorfor en slik standard?

• Sikrer gode vedtak og involvering av rette 
personer/instanser:
– Malene oppstiller hvilke vilkår som skal begrunnes, hvem som skal høres 

før vedtak skal treffes, hvem som skal informeres om vedtak og som har 
klagerett. 

• Gir institusjon og kontrollkommisjon god oversikt over 
bruken av tvang 

– Muliggjør en overgang til «elektroniske tvangsprotokoller»

• Enhetlig registrering vil forenkle og forbedre 
rapporteringen til Norsk Pasientregister
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Annen informasjon og implementering

• Informasjonsbrev om endringene ble sendt ut i februar
– Eget brev til kommuneleger, fastleger og legevakt 

• Informasjonsmøter 15. og 16. juni 2017, 

• Presiserende brev samt foredrag 

• Reviderer høsten 2017 maler for klagevedtak for 
kontrollkommisjonene/ lager nye til landets fylkesmenn

• Utreder nå hvordan Hdir kan følge opp og evaluere 
endringene 
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