
 

 

 
 

Vårin Hellevik, seniorrådgiver/advokat 
 

Vedtak etter § 3-3 a, jf. § 3-2 og § 3-3 :  

 

-Konverteringsforbudet 

-involvering av nærmeste pårørende 

-FAs etterfølgende kontrollundersøkelser  

-kontrollkommisjon og domstol 

 

 



§ 3-4. Forbud mot overføring fra frivillig til tvungent 

psykisk helsevern (konverteringsforbudet) 

§ 3-4: 
 Den som er under psykisk helsevern etter eget samtykke, kan ikke 
overføres til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern mens 

det frivillige vernet pågår. 

 Forbudet i første ledd gjelder likevel ikke hvor utskrivning innebærer 

at pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv 

eller helse. I forbindelse med kontroll etter § 3-8 første ledd skal 

kontrollkommisjonen ved skriftlig redegjørelse gjøres særskilt oppmerksom 

på at det er truffet en beslutning om overføring. 
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Konverteringsforbudet (forts) 

• Konverteringsforbudet er begrunnet i hensynet til at pasienter ikke skal 
unnlate å oppsøke behandling i det psykiske helsevernet av frykt for å bli 

tvangsinnlagt.  

 

 

• Konverteringsforbudet gjelder både pasienter som er innlagt ved en 

institusjon og pasienter som følges opp poliklinisk.  

 
 

• Konverteringsforbudet innebærer ikke et forbud mot at en pasient som er 

under frivillig vern senere kan underlegges tvungen observasjon eller 

tvungent psykisk helsevern, men det setter krav til måten dette gjøres på.  
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Unntak fra konverteringsforbudet 

• Annet ledd første punktum fastsetter at konverteringsforbudet ikke gjelder 

i situasjoner der utskrivelse vil innebære at pasienten på grunn av sin 
sinnslidelse vil utgjøre en nærliggende og alvorlig fare for eget eller 

andres liv eller helse.  

 

• Det vises i denne sammenheng til omtalen av farevilkåret i § 3-3 nr. 3 

bokstav b.  
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Konverteringsforbud aktualisert av fokus på 

«samtykkekompetanse» 
 

• Økt bevissthet om krav til «samtykkekompetanse» ved frivillig behandling 
 

• Konverteringsforbudet gjelder også når tilstanden til en pasient som er 

henvist til/ under frivillig behandling blir forverret, og pasienten som følge 

av dette mister samtykkekompetansen i relasjon til helsehjelpen.  
 

• Pasienten kan da ikke lenger samtykke til hjelpen, og frivillig behandling er ikke 

lenger aktuelt. Etablering av tvungent vern må da vurderes. 

 

 

• Hdirs artikkel i Tidsskriftet om dette temaet 
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Konverteringsforbudet- praktiske konsekvenser 

 

• Konverteringsforbudet innebærer at en frivillig innlagt pasient må få 

forlate institusjonen dersom vedkommende ønsker det, før tvungent vern 

ev. etableres, 
 

• Dersom pasienten ikke ønsker å forlate institusjonen, eller dersom 

farevilkåret vurderes oppfylt, kan tvungent vern etableres uten at 

pasienten først har forlatt institusjonen.  

 

• Da må institusjonen tilkalle ekstern uavhengig lege som må vurdere om 

vilkårene for tvungent vern er oppfylt, jf. psykisk helsevernloven § 3–3 nr. 2 
og § 3–1. 
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Konverteringsforbudet- praktiske konsekvenser 

(forts.) 

• Hvis pasienten derimot benytter sin rett til å forlate institusjonen, kan det 

være faglig uforsvarlig ikke å ta initiativ til videre oppfølging. 
 

• Pasienten er jo vurdert å mangle samtykkekompetanse og ofte sterkt 

behandlingstrengende.  

 
• I slike tilfeller må behandler kontakte fastlege, psykisk helse i kommunen (FACT-

team, fleksibel aktiv oppsøkende behandling) eller kommuneoverlegen med 

oppfordring om å oppsøke pasienten og bringe vedkommende til behandling, 
om nødvendig under tvungent vern. Dette bør gjøres per telefon for å sikre rask 

oppfølging. 
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Involvering av nærmeste 
pårørende 
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Involvering av nærmeste pårørende 

•Nærmeste pårørende har rettigheter for å kunne ivareta 
pasientens og egne interesser 
 
•Etterlevelse av nærmeste pårørendes rettigheter i psykisk 
helsevern er mangelfull – spesielt rettigheter knyttet til 
informasjonsutveksling 
 
•Vilkåret om manglende samtykkekompetanse kan 
medføre økt belastning for pårørende – desto viktigere 
at rettigheter etterleves 
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Pek ut nærmeste pårørende 
 
•Hvem som er nærmeste pårørende skal fremgå av journal, 

jf. pasientjournalforskriften § 5 a) «opplysninger for å kunne 

kontakte pasientens pårørende». 

 

•Må gjøres ved ankomst inst./ ved utarbeidelse av § 3-2 / § 

3-3 vedtak. 
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Nærmeste pårørende og likestilte med nærmeste pårørende 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b) 

• I psykisk helsevern kan det være to «nærmeste pårørende»: 
 

•Pasienten utpeker selv  sin nærmeste pårørende 
• ikke krav til pasientens samtykkekompetanse 
• ikke krav til familiær tilknytning 
• åpenbart misbruk av valgretten eller klart irrasjonelle valg kan 

helsetjenesten se bort fra 

 
• Særregel i psykisk helsevern:  

• «Ved tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern har den som i størst 
utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med pasienten tilsvarende 
rettigheter som den nærmeste pårørende etter psykisk helsevernloven og 
loven her, dersom ikke særlige grunner taler mot dette.» 
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Oversikt over nærmeste pårørendes rettigheter 

Pasient- og brukerrettighetsloven; pasient uten samtykkekompetanse 
• Informasjon om helsehjelp og helsetilstand 
• Medvirkning til helsehjelp 
• Journalinnsyn 
• Klagerett over brudd på rett til helsehjelp mv. 

 
Psykisk helsevernloven; uavhengig av pasients samtykkekompetanse 
• Begjære tvungen legeundersøkelse 
• Uttale seg før vedtak fattes 
• Informasjon om at vedtak er fattet 
• Klagerett på tvangsvedtak 

 
Rettighetene korresponderer med plikter i tjenestelovgivning og 
helsepersonelloven 
 
Helsetjenesten/helsepersonell som i hovedsak er pliktsubjektet 
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Uttalerett før vedtak om tvungen observasjon og tvungent vern 
Psykisk helsevernloven § 3-9  første ledd 

Nærmeste pårørende har rett til  å uttale seg før det fattes vedtak om 

tvungen observasjon og tvungent vern 

 
• Gjelder uavhengig av pasienten samtykkekompetanse 

 

• Forutsetter informasjon om at det planlegges vedtak og tilstrekkelig 

begrunnelse til å kunne bruke retten 

 

• Nærmeste pårørendes uttalelse skal journalføres og inngå i 

vedtaksgrunnlaget 

 

• Det skal særlig legges vekt på erfaringer med tidligere bruk av tvang 
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Informasjon om vedtak om TO, TPH og overføring 
Psykisk helsevernloven §§ 3-2, 3-3, 3-7, 4-10 og 5-4 

Nærmeste pårørende skal informeres når det er fattet vedtak om TO, 

TPH og overføring. 

 
• Står ikke uttrykkelig i lovbestemmelsene, men følger av klageretten 

 

• Gjelder uavhengig av pasientens samtykkekompetanse 

 

• TO/TPH: Retten til informasjon gjelder både vedtak om etablering, ikke-

etablering, opprettholdelse og opphør 
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Informasjon om gjennomføringsvedtak - phvl. kap. 4 
Psykisk helsevernforskriften § 27 

Nærmeste pårørende har krav på underretning når det er fattet vedtak 

etter phvl. kapittel 4, bl.a. om tvangsbehandling og tvangsmidler. 
 

• Gjelder uavhengig av pasientens samtykkekompetanse 

 

• Unntak: Hvis pasienten motsetter seg at underretning gis  

 

• Modifikasjon: Dersom pasienten mangler samtykkekompetanse har 

nærmeste pårørende uansett rett til informasjon om helsehjelpen som 

vedtaket innebærer, jf. pbrl. § 3-3 ( Hdir fortolkning 10.7.2018) 
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Nærmeste pårørendes klagerett etter psykisk helsevernloven 

• Informasjon om vedtak sikrer at nærmeste pårørende i praksis kan benytte 
klageretten 
 

• Nærmeste pårørende skal ha informasjon om hva som er bestemt og 
tilstrekkelig  begrunnelse til å kunne bruke klageretten 
 

• I praksis ofte vedtaket – dersom begrunnelsen finnes i et separat notat, 
må pårørende få tilgang til dette eller tilstrekkelige opplysninger derfra.  
 

• Bare opplysninger som er nødvendige for å bruke klageretten 
 

• Nærmeste pårørende skal informeres om klageadgang, klageinstans, 
klagefrist og fremgangsmåte  
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Særlig om innhenting av opplysninger fra andre 

(forts.) 

Særlig om innhenting av opplysninger fra andre,  
se kommentar til § 3-3 a første ledd 
 
• På tross av egen undersøkelse av pasient og foreliggende opplysninger, kan 

grunnlaget for å vurdere om vilkårene for tvungen observasjon eller tvungent 
psykisk helsevern i enkelte tilfeller være utilstrekkelig.  

 
Da kan det være nødvendig å innhente ytterligere opplysninger.  
• En annen kilde til informasjon er andre deler av psykiske helsevern og den 

kommunale helsetjenesten, herunder fastlege og psykisk helsetjeneste i 
kommunen. For eksempel vil epikriser fra tidligere behandling i psykisk helsevern 
ofte være av betydning for en god vurdering av om vilkårene for tvungent vern 
er oppfylt. Videre vil politi eller andre offentlige instanser kunne være kilder til 
informasjon. 
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Særlig om innhenting av opplysninger fra andre 

(forts.) 

• Helsepersonells taushetsplikt hindrer i utgangspunktet den faglig ansvarlig i 

å opplyse om at pasienten er innlagt til tvungent vern.  
 

Det finnes imidlertid flere unntak fra taushetsplikten, som kan gi adgang til 

å gi opplysninger om pasienten uavhengig av taushetsplikten: 

 

• Dersom pasienten selv gir den faglig ansvarlige samtykke til å utveksle 

informasjon med, jf. helsepersonelloven § 22.  
• Dersom pasienten selv ikke er i stand til å samtykke, kan samtykke gis av nærmeste 

pårørende, jf. helsepersonelloven § 22 tredje ledd. 
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Særlig om innhenting av opplysninger fra andre 

(forts.) 

 
• Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at faglig ansvarlig kontakter 

noen som allerede av andre grunner er kjent med at pasienten er 
underlagt tvungen observasjon eller tvungent vern, jf. helsepersonelloven 
§ 23 nr.1. Det vil typisk være aktuelt i forhold til politiet når pasienten blir 
brakt til legevakt eller institusjon av politiet selv. 
 
 

• Videre kan det, uavhengig av taushetsplikten, utveksles informasjon med 
annet helsepersonell som samarbeider om behandlingen av pasienten 
eller tidligere har behandlet pasienten, herunder aktører i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, som fastlege og den psykiske 
helsetjenesten i kommunen, jf. helsepersonelloven §§ 25 og 45.  
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Særlig om innhenting av opplysninger fra andre 

(forts.) 

• I visse tilfeller kan også bestemmelsen i helsepersonelloven § 23 nr. 4 gi 

helsepersonell adgang til å gi opplysninger om pasienten til andre. 
Vilkåret er at tungtveiende offentlige eller private interesser gjør det 

rettmessig å gi opplysningene videre.  
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Vurdering av vilkårene i etterkant 
av at vedtak er truffet, jf. §§ 3-7, 
3-8 , 4-9 
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§ 3-7 Vedtak om opphør av TO/TPH 

§ 3-7 første og andre ledd: 
 Ingen kan beholdes under tvungen observasjon eller tvungent psykisk 

helsevern etter § 3-5 uten at vilkårene i § 3-2 første ledd eller § 3-3 første 
ledd fremdeles er oppfylt. 

 

 Den faglig ansvarlige vurderer om tvungen observasjon eller tvungent 

psykisk helsevern skal opprettholdes, og treffer vedtak om opphør av vernet 
dersom vedkommende finner at de krav og vilkår som nevnt i første ledd 

ikke lenger er tilstede. 
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§ 4-9 kontrollundersøkelser 

§ 4-9 første ledd: 

 Når pasient er under tvungent psykisk helsevern, skal den faglig 

ansvarlige sørge for at det minst en gang hver tredje måned ved 

undersøkelse vurderes om vilkårene for vernet etter § 3-3 fremdeles er til 

stede. Vurderingene skal nedtegnes i journalen. 

 

• Herunder må det vurderes om pasienten fortsatt mangler 

samtykkekompetanse, om tvungent vern fortsatt er den beste 

løsningen for pasienten, og om det er mulig å gjennomføre 

behandlingen på frivillig grunnlag. 
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§ 4-9 kontrollundersøkelser (forts.) 

• Faglig ansvarlig selv må foreta en personlig undersøkelse i møte med 

pasienten. Faglig ansvarlig kan ikke bygge sine vurderinger på 
informasjon fra samarbeidende/oppfølgende helsepersonell alene.  

 

• Kontrollundersøkelser kan helt unntaksvis foregå ved bruk av 

videokonferanse 

 

• Dersom pasienten rømmer har institusjonen adgang til å skrive ut 

pasienten etter noe tid, siden det da ikke lenger er grunnlag for å vurdere 
om vilkårene for tvungent vern er oppfylt.  
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§ 3-8 tredje ledd Forlengelse av tvungent vern 

§ 3-8 tredje ledd 
 Tvungent psykisk helsevern opphører etter ett år hvis ikke 
kontrollkommisjonen samtykker i at vernet forlenges. Kommisjonen kan 

samtykke i forlengelse av vernet med inntil ett år av gangen, regnet fra 

årsdagen for etableringen. 

 
• Det er den ansvarlige institusjonen som må ta initiativ til forlengelse (psykisk 

helsevernforskriften § 14), som fastsetter at begjæring om forlengelse må være 

kontrollkommisjonen i hende senest fire uker før det tvungne vernet utløper.  
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Kontroll, etterprøving og 
domstolprøving, jf. phvl. kap. 6 
og 7  

19.03.2019 

Pårørendes 

rettigheter i psykisk 

helsevern  
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19.03.2019 
Psykisk 

helsevernloven  

Phvl. Kap 6. Kontroll og etterprøving  

• Særlig rettsikkerhetsorgan – kontrollkommisjonene 

• Institusjonen har en veiledningsplikt  

 

• Brosjyre finnes på 

flere språk 

 

helsedir.no 
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https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevern#informasjonsmateriell


Kontrollkommisjonenes oppgaver 

 
Kontrollkommisjonen 

Phvl. § 6-1 
 

Klagesaks- 
behandling (1. ledd) 

Dokumentkontroll og 
etterprøving 

(1. ledd) 

Velferdskontroll  
m.m. 

(2. ledd) 



Behandlingsmåte klagesaker 

Klagesaker 

Alle saker som har 

med vernet å gjøre 

Tiltak under 

gjennomføring av vernet  

Møte med pasient, 

sykehus og advokat 

tilstede 

KK alene 

Redegjørelse, forklaringer 

”prosedyre” 

Rådslagning, stemmegivning 

Skriftlig vedtak 

Skriftlig vedtak 

Fri rettshjelp 

De fleste vedtak kan bringes inn 

for domstolene 



§ 7-1 Domstolprøving 

§ 7-1  
 Kontrollkommisjonens vedtak i sak om tvungen observasjon, etablering eller 
opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern etter §§ 3-2, 3-3 og 3-7, kan av 

pasienten eller vedkommendes nærmeste pårørende bringes inn for tingretten etter 

reglene i tvisteloven kapittel 36. Det samme gjelder kontrollkommisjonens vedtak om 

overføring til døgnopphold i institusjon, jf. §§ 4-10 og 5-4. 

 
• Ca. 250 søksmål/ stevninger i året.  

• Ca. 60 % av sakene faller bort før hovedforhandling. Pasienten får medhold i krav 

om opphør av TPH i ca. 15 % av sakene for kontrollkommisjon, og deretter i 10% av 
saken for domstolen. Prosederes av advokater hos Regjeringsadvokaten og 

Helsedir.  

19.03.2019 31 

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-2
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-2
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-2
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-2
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-2
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-3
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-3
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-3
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-7
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-7
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a73-7
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-90/%c2%a736-1
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a74-10
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a74-10
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a74-10
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a74-10
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a74-10
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a75-4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a75-4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/%c2%a75-4

