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NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang 

og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 2. juli. 2019 

 

Regjeringen satte 17. juni 2016 ned et offentlig utvalg for å foreta en samlet gjennomgang og 

utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og 

omsorgssektoren. Utredningen som ble avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 18. juni 

2019 inneholder forslag om ny lov om begrensning av bruk av tvang i helse- og 

omsorgstjenesten. Tvangsbegrensningsloven vil være relevant for alle leger som jobber i eller i 

tilknytning til helse- og omsorgstjenesten. Lovforslaget vil etter utvalgets vurdering bidra til en 

markert reduksjon i den faktiske tvangsbruken.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på arbeidsmøte 28. august 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Høringen er omfattende og på 813 sider. Det er gjort et meget grundig arbeid, men språket er 

til tider tungt og omstendelig. At høringen er på så mange sider gjør også arbeidet med å avgi 

uttalelse mer krevende og det er også en viss fare for at høringsinstanser overser viktige 

momenter. Dog er det etter Ofs syn positivt at det gitt en oversikt over forslagene i 

oppsummeringen.  

 

Oversikten over deltakere i arbeidsgruppen gir leseren liten innsikt i deltakernes bakgrunn og 

kunnskap på det aktuelle fagfeltet. Det hadde vært interessant å vite hvordan utvelgelsen av 

deltakere til arbeidsgruppen fant sted, og hvilke kriterier man har basert seg på ved utvelgelse. 

Dette for at høringsinstansene skal ha forutsetninger for å vurdere om utvalget er sammensatt 

på en måte som gjør det egnet til å besvare problemstillingen.  

 

Ved implementering av ny lov, er det nødvendig med tilstrekkelige ressurser hos dem som 

jobber med aktuelle pasientgrupper. Mange av tiltakene som foreslås er foreslått i den hensikt 

å økte kvalitet og pasientsikkerhet i tillegg til å styrke pasientenes rettigheter. Tiltakene som 



foreslås vil trolig kreve betydelige ressurser i form av økonomi, personell, administrasjon etc.  

Det framkommer ikke tydelig hvordan dette skal ivaretas. Økonomi og administrasjon nevnes i 

kapittel 29, men det kommer ikke klart fram hvor mye ressurser som kreves fremover pga. 

lovendringen. Mye er basert på antakelser. 

 

Noen av endringen som bemerkes: 

• Én felles tvangslov for helse- og omsorgstjenesten. 

Det er tenkt at fire lover slås sammen til en. Dette skal ifølge høringsutkastet bidra til 

forenkling og økt likebehandling. Det påpekes videre at dagens lovverk er fragmentert 

og undergraver den helhetlige arbeidet rundt pasienten. I den felles loven presiseres det 

at institusjonen har plikt til å legge til rette for minst mulig bruk av tvang. I dagens 

lovverk inngår en formulering om at frivillighet skal være forsøkt «hvis det ikke er 

åpenbart formålsløst». Denne formuleringen er fjernet i den nye loven.  Nå skal 

frivillighet uansett være forsøkt og skal dokumenteres.  

 

Det er beskrevet store geografiske forskjeller i bruk av tvang i Norge, noe som gir 

forskjell i kvalitet og pasientsikkerhet. Overlegeforeningen synes det er positivt at det 

sette fokus på uønsket variasjon i kvalitet og pasientsikkerhet. Om de foreslåtte 

endringene vil føre til bedring av helsetilstanden til pasientene er høyst usikkert. På 

denne bakgrunn mener Of at påstanden om at redusert bruk av tvang ivaretar 

pasientene med omfattende psykiske problemer på en bedre måte, bør understøttes og 

belegges bedre for eksempel ved å vise til forskning eller litteratur. Når det er sagt, er 

vi positive til at tvang reduseres dersom det fremmer kvalitet og pasientsikkerhet og 

øker pasienters rettigheter 

• Kontrollkommisjonen avvikles pga. strukturelle svakheter og erstattes med 

tvangsbegrensningsnemnder. Nemndene skal være faglig uavhengig, men 

administrativt knyttet til Fylkesmennene, som skal motta alle vedtak. Det framkommer 

i høringsutkastet i kap. 29 at det trolig vil være behov for flere ressurser i en periode, 

men det fremkommer ikke hvor mye. Overlegeforeningen mener dette burde være 

beskrevet nøyere. 

• Å forby bruk av mekaniske innretninger som hindrer bevegelsesfriheten i behandling i 

psykisk helsevern. Overlegeforeningen mener det vil kreve mer ressurser å få på plass 

alternativer til mekaniske tvangsmidler når dette skal forbys etter 3 år. Det være seg 

personell, opplæring, fasiliteter og økonomiske ressurser. Hvilke konsekvenser et slikt 

forbud kan medføre for pasientene og samfunnet for øvrig, framstår uklart.  

Utvalget mener at redusert tvang vil føre til færre skader og utgifter, men det begrunnes 

ikke. I utkastet framkommer det få opplysninger om hvilke konsekvenser dette får for 

samfunnssikkerheten. 

• Flertallet foreslår å opprettholde en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling 

av psykiske lidelser.  

Personer som tidligere har vært psykotiske og blitt behandlet med antipsykotiske 

legemidler skal ha rett til å reservere seg mot fremtidig behandling med legemidler. 

Overlegeforeningen mener at dette forutsetter at det etableres gode, reelle alternativer 

til medisinering og at disse blir prøvd før tvangsmedisinering vurderes. 

Det framkommer ikke tydelig hvilke konsekvenser dette vil medføre for pasientene, 

inkludert samfunnsøkonomiske og etiske konsekvenser for samfunnet forøvrig. 



• Flertallet foreslår en snever hjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) 

uten tvang som et livreddende tiltak.  

Overlegeforeningen ønsker å trekke frem at det vil være mulig å gjennomføre tvungen 

ernæring, noe som fremheves særskilt på s.36, mens ECT på suicidale psykotiske 

pasienter ikke vil være mulig på tvang. Det framstår etisk betenkelig. Pasienter med 

alvorlig depresjon med psykotiske symptomer vil ofte ikke være i stand til å ivareta seg 

selv og ECT vil kunne være livreddende. 
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