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Høring- oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 13. juli 2021. 

 

Departementet har vurdert høringsinnspillene til «NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven – 

forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten», der 

flere av innspillene uttrykte bekymring til de omfattende endringene i regelverket som ble 

foreslått, inkludert bekymring rundt hvorvidt tjenestene er forberedt på endringene som er 

foreslått. 

 

Denne gangen ønsker departementet særlig om innspill til; hva som skal til for å innføre et nytt 

regelverk for bruk av tvang, hva som vil være de viktigste behovene å ivareta ved overgang til 

nytt felles regelverk og utarbeidelsen av en plan for innføringen av nytt regelverk om 

tvangsbruk.  

 

Departementet ber om at høringsinnspillene beskriver – mest mulig konkret – hva som må til 

for å kunne etterleve lovendringene i praksis, også når det gjelder samarbeidet mellom ulike 

enheter og behandlingsnivåer. De ønsker at høringsinstansene tar utgangspunkt i sin egen 

hverdag og eget tjenesteområde, og fokuserer på de av forslagene som i størst grad vil påvirke 

deres egen situasjon. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 1. oktober 2021.  

 

Overlegeforeningen vil i dette svaret ha fokus på de ansattes arbeidshverdag i helsetjenesten, 

og styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Forenkling og tidsriktig tilpasning 

Overlegeforeningen er – som tidligere- positive til å samordne regelverk for bruk av tvang i 

helse- og omsorgstjenesten, og mener det er viktig at regelverket forenkles med tanke på bruk i 

en klinisk hverdag med pasienten/brukeren i sentrum. Det er etter Ofs syn også helt betimelig å 

revidere gamle lovverk. Endringene er likevel så inngripende i ansattes arbeidshverdag, at en 

betydelig økning i ressurser til alle aktører som jobber med denne pasientgruppen er nødvendig 

for å sikre kvalitet og sikkerhet.  

 

Personell  



Overlegeforeningen er av den oppfatning at endringene vil medføre et behov for økt 

bemanning innen flere deler av helsetjenesten, særlig innen psykisk helse og TSB i 

spesialisthelsetjenesten som skal behandle mange til dels svært syke pasienter som er sterkt 

lidende og tidvis til fare for eget eller andres liv og helse. Det er allerede en stor mangel på 

spesialister, noe som resulterer i lengre ventelister og fristbrudd innen psykisk helse og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Rekrutteringssvikten bekreftes i Legebarometeret; 

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2021/legebarometeret-rekrutteringskrise-blant-bade-

fastleger-og-psykiatere/.   

 

Vi er også kjent med en langvarig svikt i rekruttering til fastlegetjenesten og behovet for 

kontinuitet i fastlegeordningen er viktig for oppfølgingen før, under og etter kontakt med 

spesialisthelsetjenesten. Det må settes inn kraftige grep for å beholde og rekruttere personell, 

spesielt satsning på og økning av psykiatere.  

 

Fasiliteter 

Dersom økt liggetid blir en konsekvens, vil det bli behov for økt døgnkapasitet/flere 

sengeplasser. Overlegeforeningen mener at institusjonenes bygningsmessige forhold (inkludert 

skjerming) må vurderes med hensyn til sikkerhet, men også antall rom, størrelse og utforming. 

Det vil også etter Ofs syn være naturlig å se på om det er tilstrekkelig sikre og gode 

uteområder.  

 

Kompetanseheving, fagutvikling og forsking 

Overlegeforeningen mener at det må iverksettes en storstilt satsning på kompetansehevende 

tiltak for alle yrkesgrupper som arbeider med mennesker med psykiske og sosiale utfordringer. 

Det må legges til rette for videre- og etterutdanning innen psykisk helsevern (inkludert 

habilitering og sikkerhetspsykiatri) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette 

inkluderer kurs, seminarer, konferanser, hospitering, opplæring og innføring i nye begreper, 

samhandlingstiltak, ikke minst forskning og fagutvikling på området. Det er helt nødvendig å 

øke kompetansen for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i hele helsetjenesten på dette området. 

Det er også viktig for å sikre og ivareta ansattes trygghet. Det vil være behov for å avsette 

ressurser til forskning for å følge opp pasientene, slik at effekten av lovendringene følges opp.  

Størrelsesorden på behov for nye ressurser må basere seg på grundig, kvalifisert utredning og 

kan ikke bare «tas ut av lufta». Det er også sentralt å involvere universitetene i dette arbeidet.  

 

Pårørende, samfunnet 

Mennesker som i dag utsettes for tvangsbruk er en del av samfunnet og familier. Mindre bruk 

av tvang – selv om de andre tiltakene vi nevner iverksettes – kan ha store konsekvenser for 

menneskene rundt. Foreldre, søsken og ikke minst barn av psykisk syke er meget utsatte 

grupper. Det bør derfor også sikres god oppfølging av disse. Også her er kompetanse, 

forskning/fagutvikling og nok ressurser sentralt. Det samme vil gjelde for brukeren / 

pasientens omgivelser for øvrig (naboer, kolleger, medstudenter etc.) 

 

Samhandling, førstelinje, fastleger, spesialisthelsetjeneste, politi. 

Det vil være behov for økt samhandling mellom flere aktører og det må settes av tid og 

ressurser til dette. Å styrke ambulante rehabiliteringstjenester og kommunale helsetjenester 

sammen med å sikre stabil fastlegetjeneste er viktige tiltak. Erfaring, og dels basert på det lille 

som finnes av forskning på området, viser at samhandlingen mellom ulike aktører som 

kommune (bolig, helsevesen mm), politi og spesialisthelsetjeneste sømløst og individtilpasset 

er sentralt for å forebygge senere (behov for) tvangsbruk i psykiatri. På den andre enden av 

skalaen vil politiet måtte bidra oftere når det først er nødvendig med maktbruk overfor syke 

https://www.legeforeningen.no/nyheter/2021/legebarometeret-rekrutteringskrise-blant-bade-fastleger-og-psykiatere/
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mennesker – hvis helse - og omsorgsvesenet sin mulighet til tvangsbruk reduseres. Dette betyr 

at det må arbeides med tettere forpliktende sømløst samarbeid rundt hver enkelt bruker/pasient 

samt på systemnivå mellom alle nevnte aktører.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Geir Arne Sunde (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 


