
v/spesialrådgiver Thor Rogan
Helse og omsorgsdepartementet

Nasjonale helsepolitiske føringer 

– psykisk helsevern og bruk av tvang
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Grunnleggende:

”Det handler om retten til å gjenvinne 
kontrollen over eget liv”

Einfrid Halvorsen, generalsekretær i 

Mental Helse Norge (2002)

"Det viktigste er å kunne ta styring over 
eget liv"

Erna Solberg, lanseringskonferansen 
pakkeforløp 12.09.18
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Regjeringens Helsepolitikk:

 6 Stortingsmeldinger:
- Folkehelse (2015)
- Primærhelsemelding (2015)
- Legemiddelmelding (2015)
- Nasjonal helse og sykehusplan (2015)
- Opptrappingsplan for rusfeltet (2016)
- Prioritering i helsetjenesten (2016)

 Strategi for psykisk helse (2017)

 Ny opptrappingsplan for barn og unges 
psykiske helse (2018/2019)

 Nasjonal helse og sykehusplan II (2019)

 Statsbudsjettet
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Hovedlinjer i regjeringens politikk

• Folkehelse
- Psykisk helse inn i andre sektorer 

• Økt innflytelse til brukerne

• Mer forebygging – "tidligere inn"

• Mer åpenhet om psykisk helse 

• Mer åpne og utadrettede arbeidsformer 
– omstilling og tilgjengelighet

• Økt vekt på lokale arenaer og samhandling

• Fra ideologi til kunnskap 
– redusere ikke faglig begrunnet variasjon 

• Bedre sammenheng psyk-, soma- og rustjenester

• Mindre bruk av tvang 
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Regjeringens strategi for psykisk helse
"Mestre hele livet" (2017)

• "Forebygging av kriser, akuttinnleggelser og 
bruk av tvang er kanskje de største 
utfordringene som tjenesteapparatet står 
overfor." 

• "regjeringen har et tydelig mål om at bruk av 
tvang skal reduseres. Det gjelder både omfanget 
av innleggelser på tvang, bruk av tvangsmidler 
og tvangsmedisinering." 
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Stortinget uttaler:

Om utviklingen i bruk av tvang

• Det er i strid med et mangeårig uttalt mål fra et samlet storting om 

at bruken av tvang må ned, og at de geografiske variasjonene må 

minskes. Tvang skal bare brukes når det er helt nødvendig og som 

en siste utvei. 

• Komiteen er bekymret over at tvang og beltelegging i psykisk 

helsevern fortsatt er et stort problem, til tross for årelang fokus på 

utfordringene

Innst. 147 L (2016-2017)
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Nasjonal helse og sykehusplan I 
- hva sier Stortinget?

• …det er viktig at pasienten får støtte til å vurdere 
behandlingsalternativer, ut fra beste tilgjengelige 
kunnskap om effekt, fordeler og ulemper, og til å 
utforske egne verdier og preferanser. Målet er å bli 
enige om og velge det alternativet som er mest i tråd 
med pasientens personlige preferanser. 

• Tvangsinnleggelser er ikke unntatt
- så langt det er mulig…..
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Nasjonal helse og sykehusplan I 
- hva sier Stortinget?

• Flertallet vil spesielt påpeke at mange 
brukere i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling opplever 
avmaktsfølelse i møte med 
helsetjenesten. Brukerne melder om 
store forskjeller i hvordan 
brukerinnflytelse praktiseres.
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WHO – Global mental Health 
action plan 2013

• Rett til selvstendighet og mulighet til å ta ansvar for 
og ta del i alle beslutninger om eget liv og egen 
psykisk helse. 

• Brukernes forståelse legges til grunn. Bruker og 
behandler likeverdige parter. Bruker tilbys valg mht 
behandling.

• Menneskerettigheter representerer en sentral 
utfordring. Stigma og diskriminering må bekjempes
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Når klinikk blir politikk

• Pasientens helsetjeneste
- brukerinnflytelse, tilgjengelighet, 
kvalitet….
- en tjeneste på brukernes premisser
- verdighet og likeverdighet

• Menneskerettighet brytes
- tvangsbehandling alvorlig inngrep

• Resultatmål som ikke nås
- praksis som ikke endres?

• Variasjoner som ikke kan begrunnes faglig

• Behov for kraftigere virkemidler
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Bruk av tvang 
omfang - utvikling

2010                                               2017

 Hvorfor går ikke tvangsbruken ned?
- jf gode planer og gode intensjoner i tjenesten
- erfaringene med brukerstyrte plasser
- erfaringene med ACT/FACT
- mm?
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Tvangsbehandling 2016 – per 100.000 innb.
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Bent Høie til VG (mai, 2018)

• "Vi ønsket å få riktigere tvangsbruk. Variasjonene i tvangsbruken 

tilsier at det var mennesker som ble utsatt for tvang, som ikke 

burde blitt det. "

• "Det grunnleggende spørsmålet er om vi som enkeltmennesker 

ville synes det var greit å bli behandlet mot vår vilje i en situasjon 

der vi har samtykkekompetanse. Jeg ville ikke synes det var greit."

• "Dette er faglige vurderinger som skal gjøres av fagfolk i hvert 

enkelt tilfelle."

• "Endringene i Psykisk Helsevernloven ble anbefalt av et eget 

utvalg, og de var nødvendige å gjennomføre nå. Det kunne ikke 

vente"

• Stortinget sluttet seg enstemmig til Helse- og omsorgsdepartementets 

forslag i januar 2017.
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Konvensjonen om rettigheter for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
CPRD

Artikkel 15, umenneskelig eller nedverdigende 

behandling 

• Frihet fra tortur eller grusom straff

• Kritikk av Norge

• Norsk tolkning 

• Lovtekst - praksis
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En lovbestemmelse som utfordrer:

• Hva betyr bestemmelsen for brukerne?
- Bedre kontroll over eget liv

• Hva vet vi?
- effekt av behandling
- bivirkninger
- brå avslutning av behandling
- konsekvenser av langvarig medikamentell behandling

• Økt tillit til psykisk helsevern

• Hva gjør bestemmelsen med den kliniske hverdagen?

• Men en stor klinisk utfordring

• Færre eller flere tvangsinnleggelser?

• Hvor langt går retten til å ta en "dårlig" avgjørelse om 
egen behandling og eget liv?
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Organisering 
ressursbruk

Bruk av tvang 
skal ned - Hva 

kan vi gjøre noe 

med?

Pol. 
føringer

Finansiering

Media –
interessegrupper 

- brukerorg

Pårørende/
nettverk

Tidlig hjelp
oppfølging

Utdanning/ 
forskning
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Fra politikk til klinikk

- De gode løsningene må 
utvikles lokalt

Politisk 
oppdrag

Over-

settelse

Lokal 
løsning/

Klinisk 
praksis
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