
juss



 Når frivillig behandling ikke strekker til:  

Øyeblikkelig hjelp, helsepersonell-lovens §7, øyeblikkelig hjelp.

● Som helsepersonell har vi plikt til å gi nødvendig helsehjelp, selv om 
pasienten motsetter seg dette 

 
● Innenfor spiseforstyrrelser kan dette i praksis bety at poliklinikk kan 

legge inn på somatisk avdeling mot pas vilje ved akutt helsefare (se 
innleggelseskriterier barneavd).  

● Ved tvil, har vi plikt til å foreta nødvendige undersøkelser.

● Omsorgsfult: « da gjør vi sånn» versus «vil, vil ikke»
 



Ikke-akutt (inneliggende pasienter):
Pas under 16 år: 
kommer stort sett til målet med samarbeidende foreldre (eller de som 
har foreldreansvaret) som har samtykke til behandling av barnet 
(Pasientrettighetsloven § 4-4. Samtykke på vegne av barn ). 
 
frivillig behandling juridisk så lenge foreldre samtykker. En frivillig 
institusjon kan like vel ikke bruke tvang i et slikt omfang at drift 
planlegges til tvangsbruk (eks kan ikke leie inn ekstra folk for å holde 
mens andre gir sondemat på tvang).
 
Dersom barnet er 12-16 år gammelt og svært uenig i behandlingen (kan 
være vanskelig å skille fra anorektiske tanker), skal de gis tilbud om 
samtale med kontrollkommisjonen, som da vil vurdere grad av 
inngripen ift prognose uten behandling mm.



● Pas over 16 år: 
● Dersom ikke vektoppgang ved både poliklinisk og 

frivillig døgnbehandling, skal behandling på tvang 
vurderes. Institusjoner må være forhåndsgodkjent for 
bruk av tvang.



● Psykisk helsevernloven § 3-2. Vedtak om tvungen 
observasjon 

● Inntil 10 dager, med mulighet for inntil 10 dagers 
forlengelse.

 
● Psykisk helsevernloven § 3-3. Vedtak om tvungent psykisk 

helsevern 
● Pasienter som er innlagt under denne paragrafen kan gis 

behandling uten eget samtykke, eks ernæring etter Psykisk 
helsevernloven § 4-4, andre ledd bokstav b. – Mer 
langvarig enn det ”øyeblikkelig hjelp” åpner for.

 



● Psykisk helsevernloven § 3-4. Forbud mot overføring fra 
frivillig til tvungent psykisk helsevern 

● Pasienter som er innlagt på tvang kan overføres annen 
institusjon midlertidig (noen uker?) som ikke er 
godkjent for bruk av tvang (Psykisk helsevernloven § 
3-5. Hva tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern 
kan omfatte). Dette kan for eksempel gjelde alvorlig 
somatisk syk pas innlagt på tvang på Sanderud som 
trenger mer somatisk oppfølging enn Sanderud kan gi.



Kontrollkommisjonene 
● Hvem sitter der

● Ulike praksiser
● Pas kan klage til fylkeslegen

● Ulike praksiser (eks)
● Tolkinger påvirker behandling


