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Praktisk anvendelse av PHL 

• Lov utarbeidet av jurister 

• Tolket av jurister («fasit») 

– Forvaltning, Kontrollkommisjon, Domstolene 

• Administreres av ikke-jurister 

• Lovendringer har gjort loven mer og mer 
«juridisk» 

• Omfattende og tidkrevende vedtak 
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Vi kan jo alle loven… 
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Antall pasienter under tvungent psykisk helsevern i Helse Møre og 
Romsdal HF ved årsskifter frå 2012 fram til i dag, dvs både innlagt og 
uten døgnopphald (O.l. Brit Ingunn Hana). 

Årskifte Sunnmøre ( bef. 54%) Nordmøre og Romsdal 

2012 -2013 67 53 

2013 -2014 77 49 

2014 -2015 81 47 

2015 -2016 70 45 

2016 -2017 74 44 

2017 -2018 61 + 5 innlagt etter § 5.2 i PHVL 40 + 1 innlagt etter § 5.2 i PHVL 

2018 -2019 51 + 5 innlagt etter § 5.2 i PHVL, 

1 uten døgnopphold 

30 + 2 innlagt etter § 5.2 i PHVL, 

1 uten døgnopphald 
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Antall pasienter til innleggelse på tvang § 3.2 / § 3.3, første spesialistvedtak  
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  2015 2016 2017 2018 

Nordmøre og 
Romsdal 

125 142 163 212 

Sunnmøre  231 230 210 188 

Samla 356 372 373 400 



Brit Ingunn Hana: Sidan registreringa starta har det aldri vore 
registrert fleire  tvangsinnleggelser etter §§ 3.2 og 3.3 enn i 2018 

Mulige årsakssammenhengar: 

 Det har vore antatt at ved høgre terskel for tvangsbehandling, vil mange 
av dei med kronisk psykisk sjukdom på eiga hand redusere 
medikamentbruk så mykje at dei får fleire innleggelser med påfølgjande 
fleire, men kortare intervall med tvangsbehandling.  

 Tidlegare undersøkelser viser at bruk av § 3.2 er langt meir utbredt nord 
enn sør i fylket, og terskelen for godkjenning av denne er lavare enn for § 
3.3, kan det forklare noko av skilnaden? Dette bør undersøkast nærare. 

 Er det regional skilnad i terskel for innleggelse frå kommunenivå? 
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Altså forskjeller også internt i et foretak, der en 
sett utenfra kanskje burde gjort dette likt? 
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Rettskilder 
• Lov 

• Forskrifter 

• Forarbeider 

• Rettspraksis (spesielt Høyesterett) 

• Veiledere 

– IS 1/2017 (nettutgaven!) samler det man trenger i 
det daglige 

• Rundskriv 
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Tilsynelatende ikke alltid helt samsvar mellom rettskildene 
 

– Høyesteretts tolkning av samtykkevilkåret fremstår 
«strammere» enn veilederen 

– «Overveiende sannsynlig» i § 3 – 2 beskrives som 
«alminnelig sannsynlighetsovervekt» i IS-1/2017 

– Innleggelsesstatus for vedtak om behandling om 
legemidler uten eget samtykke fremkommer kun av 
nettutgaven av IS-1/2017 
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Lovens historie 1 

• 1961: Lov om psykisk helsevern 

• Videreførte prinsippene fra Majors Lov om Sindsyges 
Behandling og Forpleining (1848) 

– Asylsuverenitet 

– Tutor 

– Legeerklæring (ekstern) 

• 1988: Lov om psykisk helsevern uten eget samtykke 
(ikke vedtatt, kun offentlig tutel) 
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Lovens historie 2 
• 1999: Lov om etablering og gjennomføring av 

psykisk helsevern (Psykisk helsevernloven/ PHL) 

• Endringer fra 01.01.07 de største siden 1848! 

– Tutorkravet forsvant, men kan fortsatt ha offentlig 
tutel – videreført i 2017 

– Behandling med ernæring uten egen samtykke 

• Ny lov på høring (2011), Paulsrudutvalget 

• 2017: Blant annet samtykkekompetanse 
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Lovens historie 3 
• Samleforskrift i 2012 (Psykisk helsevernforskriften) 

• Stadig redigering – lite konsistens over tid 
– 2007, 2017  

• Begreper henger igjen 
– Viktig for rettspraksis 

– Begrep som kun brukes juridisk 

– Men: avvikende begrep sammenlignet med hva som brukes ellers 

• Selvmotsigende 
– Forlengelse av  § 3-2 etter samtykke (?) 

• Ikke alt følger av lov/forskrifter 
– Definisjon av observasjonstid før vedtak etter § 4-4 
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KAPITTELINNDELING 
• § 1: ”Alminnelige bestemmelser” 

• §2: ”Særlige samtykkebetingelser” 

• § 3: ”Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern” 

• § 4: ”Gjennomføring av psykisk helsevern” 

• § 4 A ”Sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet 
med særlig høyt sikkerhetsnivå” (Lex Breivik) 

• § 5: ”Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern” 

• § 6: ”Kontroll og etterprøving” 

• § 7: ”Domstolprøving” 

• § 8: ”Forskjellige bestemmelser” 
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§ 1: ”Alminnelige bestemmelser” 

• § 1-1a: ”…gjelder for undersøkelse og 
behandling i det psykiske helsevernet, samt for 
forutgående undersøkelse med sikte på 
etablering av tvungent psykisk helsevern.” 

• § 1-2: ”…menes spesialisthelsetjenestens 
undersøkelse og behandling…” 

• § 1-3: Definerer offentlig myndighet 

• § 1-3: Definerer faglig ansvarlig 
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Hovedvilkåret 

• Hovedvilkår: alvorlig sinnslidelse 

– Hovedvilkåret for etablering av tvungent psykisk 
helsevern er at pasienten har en "alvorlig 
sinnslidelse". Begrepet er videreført fra 
psykiatriloven av 1961, og forarbeider og 
rettspraksis til denne loven er derfor fremdeles 
relevante for tolkningen av begrepet. 
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Hovedvilkåret 

• Begrepet "alvorlig sinnslidelse" er et rettslig 
begrep som ikke tilsvarer noen klar psykiatrisk 
diagnose. Psykoser (herunder rusutløste 
psykoser) faller inn under begrepets 
kjerneområde. 
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Hovedvilkåret 

• Vanligvis psykose, men visse andre tilstander 
kan inkluderes, som mani og karakteravvik med 
mestringssvikt som i alvorlighetsgrad er å 
sidestille med psykose. Sirkulærdefinisjon? 

• Alvorlig spiseforstyrrelse kan i visse tilfeller 
omfattes, selv uten ”psykose”.  
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Hovedvilkåret 

• Også enkelte andre tilstander enn psykose omfattes av 
lovens hovedvilkår. Når det gjelder hvilke grensetilfeller 
dette gjelder, vil man stå overfor en helhetsvurdering 
der ikke bare selve sykdomstilstanden, men også 
utslagene den gir seg, må tillegges vekt. Spørsmålet er 
om sykdommen får så store konsekvenser for 
pasientens funksjons- og realitetsvurderende evne at 
tilstanden kan sidestilles med en psykosetilstand. 
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Hovedvilkåret 

• Også enkelte andre tilstander enn psykose omfattes av 
lovens hovedvilkår. Når det gjelder hvilke grensetilfeller 
dette gjelder, vil man stå overfor en helhetsvurdering 
der ikke bare selve sykdomstilstanden, men også 
utslagene den gir seg, må tillegges vekt. Spørsmålet er 
om sykdommen får så store konsekvenser for 
pasientens funksjons- og realitetsvurderende evne at 
tilstanden kan sidestilles med en psykosetilstand. 

19.03.2019 19 



Hovedvilkåret 

• Ved den konkrete vurderingen (…) må det legges vekt 
på pasientens atferdsmønster, situasjonsforståelse, 
sykdomsinnsikt, mestringsevne og eventuelle andre 
psykiske symptomer. I tillegg kan det legges vekt på 
sykdommens alvorlighetsgrad og hvor lenge tilstanden 
har vart. Det vil altså være art og grad av psykiske 
symptomer som avgjør om hovedvilkåret er oppfylt. I 
denne vurderingen er det ikke relevant om symptomene 
er utløst av rusmiddelmisbruk eller andre årsaker. 
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Hovedvilkåret 

• Etablert rettspraksis er at hovedvilkåret vil være oppfylt 
hvis pasienten ikke har psykotiske symptomer, når 
bedringen skyldes antipsykotika. 

• «Hindre vesentlig forverring» 

• Ikke ukontroversielt, spesielt ettersom pasienten da kan 
ha gjenvunnet sin samtykkekompetanse 
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Tilleggsvilkår: (på grunn av sinnslidelsen): 

 
• Behandlingskriteriet  

• Positive variant: utsikt til helbredelse eller 
vesentlig bedring i betydelig grad redusert 

• Negative variant (forverringskriteriet): stor 
sannsynlighet for at tilstanden i meget nær 
fremtid blir vesentlig forverret 

 

19.03.2019 22 



Tilleggsvilkår: (på grunn av sinnslidelsen): 

 
• Positive variant: nær fremtid, ikke noe tidskrav, 

merkbar bedring 

• Negative variant: 

– Hva er «vesentlig forverret»? 

– «store konsekvenser» 

– Kan være sikre psykotiske symptomer 

– Kan være reinnleggelse 
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«Meget nær fremtid» 

• Forarbeidene antydet to måneder 

• HR sa at seks måneder var for lenge 

• 2- 3 måneder var lenge veiledende 

• Nyere depotnevroleptika med lengre t ½  

– HR 2014 og 2016: 3 – 4 måneder (gjelder alle depot) 

• Tabletter 

– To lagmannsrettsdommer: 2 – 3 måneder 

19.03.2019 24 



Tilleggsvilkår: (på grunn av sinnslidelsen): 

• Farekriteriet 

• Nærliggende og alvorlig fare for eget eller 
andres liv eller helse 

• Overlastkriteriet borte (sjelden/aldri brukt 
alene) 
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Farekriteriet 

• Kan bruke instrumenter 

– V-RISK-10 

– HCR-20 

• Kan innhente opplysninger fra andre 

– Unntaksvis også uten samtykke, se IS-1/2017 

– Politi 

– Barnevern 
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Nytt tilleggstilleggsvilkår (2017) 

Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. 
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Dette 
vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig 
fare for eget liv eller andres liv eller helse. 

19.03.2019 27 



Øvrige vilkår 

• 1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, 
eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. 

• 2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav én skal være uavhengig av 
den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1. 

• 5. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten 
tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til § 3-5. 

• 6. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9. 
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Helhetsvurderingen 

• Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungent psykisk helsevern bare 
finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart 
beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en 
nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal 
det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige 
inngrepet vil medføre for vedkommende 

• Helhetsvurderingen vil være spesielt sentral i tilfeller der kun 
behandlingsvilkårets negative side er aktuelt som tilleggsvilkår (…) Det 
vises til at lovgiver i forarbeidene til dette tilleggsvilkåret har uttalt at: 
«Tvungent psykisk helsevern er et så inngripende tiltak at dette ikke bør 
brukes mot noen bedrefungerende over lengre perioder uten at de får 
prøve seg for å se hvordan det går.»  
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§ 3-3 ved spiseforstyrrelse 

• For at § 4-4-2b skal komme til anvendelse må pasienten ha en 
alvorlig sinnslidelse 

• Må ikke være psykose, men usikkert hvor avgrensningen skal gå 

• Vern etableres av psykiatrien som har ansvar for det tvungne 
vernet og fatter vedtak 

• Kan innlegges i medisinsk avdeling (§ 3-5-2) under ansvar av 
psykiatrien for gjennomføringen. 

• Tett tverrfaglig samarbeid! 
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Like formkrav til § 3-2 og § 3-3 

• Frivillighet forsøkt eller formålsløst 

• Undersøkt av to leger hvorav en uavhengig av 
institusjonen 

• Hvis faglig ansvarlig er psykolog må pasienten 
likevel undersøkes av lege 

• Overveiende sannsynlig at § 3-3 er oppfylt (§ 3-
2)/ Alvorlig sinnslidelse og tilleggsvilkår (§ 3-3) 
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Like formkrav til § 3-2 og § 3-3 

• Pasienten mangler samtykkekompetanse, hvis ikke 
nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv 
eller helse. 

• Godkjent institusjon, som fyller faglige/ materielle krav 

• Uttalerett 

• Helhetsvurdering inkludert belastning ved tvang hvis 
ikke nærliggende/ alvorlig fare for andre 
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§ 3-2.Vilkår for vedtak om tvungen observasjon 

 
• På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter § 3-1, foretar 

den faglig ansvarlige en vurdering av om de følgende vilkårene for 
tvungen observasjon er oppfylt: 

• 1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført 
 fram, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. 

• 2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav en skal være uavhengig 
 av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1. 

• 3. Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og 
 brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved 
 nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse. 

• 4. Det er overveiende sannsynlig at pasienten fyller vilkårene for 
 tvungent psykisk helsevern etter § 3-3 nr. 3. 
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§ 3-2.Vilkår for vedtak om tvungen observasjon 

 
• 5. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten 

 tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til § 
 3-5. 

• 6. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9. 

• 7. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungen observasjon 
 bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som 
 den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller 
 hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. 
 Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning 
 det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende. 

19.03.2019 34 



§ 3-2.Vilkår for vedtak om tvungen observasjon 

 
• Tvungen observasjon kan ikke vare ut over 10 dager fra undersøkelsens 

begynnelse uten pasientens samtykke*). Dersom pasientens tilstand 
tilsier at det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges inntil 10 dager 
etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder. Overføring til tvungent 
psykisk helsevern kan skje før eller ved utløpet av denne fristen, dersom 
vilkårene for slikt vern er til stede. 

 

• *) Dette punktet er ikke berørt i veilederen 
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§ 3 – 2  

• Lovparagrafen omhandler nominelt kun den faglig ansvarliges 
vedtak 

• Vedtaket bygger på foreliggende opplysninger og egen personlige 
undersøkelse som straks skal nedtegnes 

• Tutel ikke lenger nødvendig 

• Kan kun vare ti dager uten pasientens samtykke (???). Dersom 
kontrollkommisjonens leder samtykker: ytterligere ti dager. 

• Kan når som helst overføres til § 3-3 
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§ 3 – 2  

• Det er ikke anledning til å benytte tvungen observasjon som 
hjemmelsgrunnlag for å holde tilbake pasienter som vurderes å ha behov 
for innleggelse (for eksempel på grunn av suicidalitet), dersom det ikke er 
overveiende sannsynlig at vilkårene er oppfylt. I denne sammenheng 
bemerkes at tilbakeholdelse i helt spesielle tilfeller vil kunne hjemles i 
nødrettslige betraktninger.  

• Pasienter som er underlagt tvungen observasjon, kan ikke underlegges 
behandling med mindre de samtykker til det. Bestemmelsen i loven § 4-4 
kommer ikke til anvendelse. 

• det må foreligge alminnelig sannsynlighetsovervekt (mer enn 50 prosent 
sannsynlig) for at vilkårene er oppfylt (alvorlig sinnslidelse og ett 
tilleggsvilkår). 
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§ 3-3.Vilkår for vedtak om tvungent psykisk helsevern 

 • På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter § 3-1 og 
eventuell tvungen observasjon etter § 3-2, foretar den faglig ansvarlige en 
vurdering av om de følgende vilkårene for tvungent psykisk helsevern er 
oppfylt: 

 

• 1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført 
 fram, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. 

• 2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav en skal være uavhengig 
 av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1. 
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§ 3-3.Vilkår for vedtak om tvungent psykisk helsevern 

 • 3. Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av tvungent 
 psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende på 
 grunn av sinnslidelsen enten 

• a) får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad 
 redusert, eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i 
 meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller 

• b) utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller 
 helse. 

• 4. Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og 
 brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved 
 nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse. 
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§ 3-3.Vilkår for vedtak om tvungent psykisk helsevern 

 • 5. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten 
 tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til § 
 3-5. 

• 6. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9. 

• 7. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungent psykisk 
 helsevern bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering 
 framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med 
 mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for 
 andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på 
 hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for 
 vedkommende. 
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§ 3 – 3  

• Lovparagrafen omhandler nominelt kun den faglig ansvarliges 
vedtak 

• Vedtaket bygger på foreliggende opplysninger og egen personlige 
undersøkelse som straks skal nedtegnes 

• Tutel ikke lenger nødvendig 

• Offentlig myndighet kan være tutor 

• Har i så fall partsrettigheter 

• Kan påklages til kontrollkommisjonen i inntil 3 måneder etter at 
vernet er opphørt 
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§ 3 – 3 a 

• Den faglig ansvarlige treffer vedtak etter §§ 3-2 og 3-3 på grunnlag av foreliggende 
opplysninger og egen undersøkelse av pasienten. 

• Vedtaket skal treffes snarest og senest innen 24 timer etter at pasienten er kommet 
til institusjonen. Vedtaket skal straks nedtegnes. 

• I vedtaket skal det opplyses om: 

• 1. hvordan vilkårene for vedtaket, jf. §§ 3-2 og 3-3, er vurdert, 

• 2. vedtaket innebærer en overføring fra frivillig vern, jf. § 3-4, 

• 3. hvordan fordelene og ulempene ved tvangsinngrepet, herunder forventet 
behandlingsmessig effekt og risiko for varig skade som følge av tvangsinngrepet, er 
vurdert, 

• 4. pasientens holdning til og erfaringer med bruk av tvang og 

• 5. pasientens syn på frivillige tiltak. 
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Praktisk for vedtaket etter § 3 – 3 a 

• Dokumentkontroll 

– Personlig undersøkelse ved innleggende lege. 
Forskriften § 8 regulerer innholdet 

– Skriftlig uttalelse, maksimalt 10 dager gammel 
(Forskriften § 10) 

 

• Personlig undersøkelse ved faglig ansvarlig 
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Forskriftens § 8: 
 
• Legens skriftlige uttalelse etter psykisk helsevernloven § 3-1 skal gi 

opplysninger om 

• a) hvem som har begjært legeundersøkelsen 

• b) tidspunkt og sted for undersøkelsen 

• c) pasientens syn på tilbud om psykisk helsevern 

• d) relevante pasientopplysninger som legen har mottatt fra andre 

• e) de observasjoner av medisinsk eller annen art som er gjort, herunder 
om det antas å foreligge en alvorlig sinnslidelse 

• f) hvilket grunnlag som anses å være til stede for å etablere tvungen 
observasjon eller tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven § 
3-2 og § 3-3. 
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§ 3-7. Vedtak om opphør av tvungen 
observasjon eller tvungent psykisk helsevern 

• 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. 

• Altså en fortløpende vurdering 
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Kontrollundersøkelser § 4 - 9 

• Hver 3. måned 

• Søknad om forlengelse må sendes 
kontrollkommisjonen etter 11 mnd 

• Streng tidsfrist for søknad om forlengelse 

• Utvidet prøving fra KK ved første 
kvartalskontroll 

• Viktig å oppgi datoer i vedtak/ notater! 
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Offentlig myndighet 

• Fra § 3 – 6: 

– Om nødvendig skal det fremmes begjæring om 
tvungen undersøkelse, tvungen observasjon eller 
tvungent psykisk helsevern. 

– Legevaktslege kan unntaksvis ha dobbeltrolle, både 
som kommunens stedfortreder og innleggende lege 

– Veilederen understreker at disse vurderingene 
gjøres av ikke-spesialister 
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Generelt om vedtak 
• Skjema i journal. Utfylt skjema skal kunne stå 

på egne ben innholdsmessig. 

– Bør samsvare 

– Nok informasjon til å kunne klage 

• Utfyllende journalnotat 

– Kan være mer detaljert  

• Kopi til kontrollkommisjon, pasient og 
nærmeste pårørende 
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FORMER FOR TVUNGENT VERN 



• Tvungent vern etter § 3 – 3 reguleres av § 3 – 5  

• § 3-5 regulerer også § 3 - 2 



Former for tvungent vern: § 3 -5  

• § 3-5-1: Døgnopphold i godkjent institusjon 

– Psykiatrisk sykehus el.l. Bakvakt og psykiater 
arbeidende i full stilling 

• § 3-5-3: Uten døgnopphold 

– I hjemmet. Kan ikke tvangsbehandles i hjemmet 
men kan pålegges å møte til behandling. Samtykke 
til medisinering i hjemmet? Samtidig «frivillig» 
innleggelse i DPS eller lignende. 
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Former for tvungent vern: § 3 -5  

• § 3-5-2: Midlertidig døgnopphold i ikke 
godkjent institusjon 

– Neppe DPS. Medisinsk avdeling. Rusinstitusjon 

– Ot.prp.: ”Snevert unntak (…) for eksempel (…) 
alvorlig spiseforstyrrelse (…) avansert medisinsk 
overvåkning” 
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Overføringer etter §  4- 10 

• Mellom former av § 3-5 

• Institusjon godkjent for tvang ansvarlig 

• Vedtak fattes av faglig ansvarlig 

• Ikke mellom ulike former av døgnopphold i 
samme institusjon 
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Overføringer etter § 4-10 
• Klagefrist til kontrollkommisjonen én uke 

• Pasient og/eller pårørende 

– «Kontrollkommisjonen prøver om vedtaket ut fra 
hensynet til pasienten, plasseringsalternativer og 
forholdene ellers fremstår som urimelig.» 

• Iverksettes ikke før klagefristen er ute eller 
klagesaken er avgjort 

– Unntatt: strengt nødvendig eller klart at vedtaket 
ikke blir påklaget 
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Overføringer etter § 4-10 

• Ikke nytt § 3-3 vedtak 

• Bør journalføre at kriterier fortsatt er oppfylt 

• § 4-4 vedtak gjelder 

• Klage på § 4-10 behandles av KK der pasienten 
befinner seg 

• Hvis protrahert forløp før overføring 
iverksettes, ny vurdering (veilederen) 
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TVUNGENT VERN ETTER § 5 

• Dom på overføring til tvungent psykisk 
helsevern gies/ «forlenges» av retten. 

• Overføringer kan påklages til 
kontrollkommisjonen, ellers er det RHF som 
anviser behandlingsinstitusjon 

• Skilles fra administrativt tvungent psykisk 
helsevern (§ 3) 
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TVUNGENT VERN ETTER § 5 

• Skal ha tre ukers døgnopphold først, deretter 
styres av faglig ansvarlig 

• Hvis ikke lenger psykotisk etter straffelovens § 
44 kan domfelte overføres til fengsel 

• Innhold i behandling som § 3-3 (inkludert § 4-
4) 

• Rapport til Statsadvokaten 
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Tvungen behandling av rus 

• TSB etter Helse- og omsorgstjenesteloven 

• § 10-2: «noen utsetter sin fysiske eller psykiske 
helse for fare ved omfattende og vedvarende 
misbruk» 

• § 10-3: gravide, «dersom misbruket er av en 
slik art at det er overveiende sannsynlig at 
barnet vil bli født med skade» 
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Tvungen behandling av rus 

• Kommunal lov  

• Midlertidig vedtak av kommunen 

• Vedtas av Fylkesnemnda 

• Inntil tre måneder (§ 10-3 kan forlenges) 

• Spesialisthelsetjenesten har ingen falig 
innflytelse (unntatt forlengelse av § 10-3) 

• «PHL § 4 som § 3-2-pasienter». 
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Omfanget av tvang innan TSB etter helse og omsorgslova: 
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§ 2 - 2 

• Pasienten samtykker i å være underlagt regler som ved 
§ 3 – 3 

• Ikke kommunikasjonskontroll/ behandling uten eget 
samtykke 

• Må være samtykkekompetent 

• Faglig ansvarlig ber om dette (begrunnelse kan 
overprøves av KK 

• Inntil tre uker 
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§ 2 – 2 
 
• Geografiske forskjeller i bruk? 
• Det må utvises tilbakeholdenhet med å kreve et slikt samtykke. Et 

krav kan for eksempel være berettiget overfor en pasient som har 
varierende behandlingsmotivasjon på grunn av avhengighet av 
rusmidler. Muligheten til å stille vilkår om tidsbegrenset 
tilbakeholdelsesrett vil kunne være et alternativ til etablering av 
tvungent vern, som er mer inngripende. Muligheten må imidlertid 
ikke brukes i utide for å hindre en pasients rett til å begjære seg 
utskrevet fra psykisk helsevern. 
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KASUISTIKK! 
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