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Høring - Invitasjon til å gi innspill - utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i 

psykisk helsevern  

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 6. desember 2016.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på e-post.  

 

Styret vedtok følgende uttalelse:  

 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide et rundskriv om kompetansebasert modell i 

psykisk helsevern og ber om innspill til rundskrivet. Rundskrivets formål er å sikre enhetlig og 

god vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern ved overgang til en 

kompetansebasert modell i psykisk helsevern.  Intensjonen med overgang til en 

kompetansebasert modell er å sikre en ytterligere styrking av pasientens selvbestemmelsesrett 

og rettsikkerhet.  

 

Overlegeforeningen kan ikke se at rundskrivet bidrar å øke forståelsen for at en 

kompetansebasert modell er til pasientens beste.   Rundskrivet reduserer heller ikke 

forvirringen knyttet til hvordan en slik modell på en god måte skal praktiseres i arbeidet 

med psykisk syke pasienter 

 

Overlegeforeningen mener det bør være et mål å tilstrebe frivillighet og samarbeid også med 

pasienter med psykoselidelser.  En del pasienter med alvorlig sinnslidelse mangler åpenbart 

samtykkekompetanse knyttet til behandling som de trenger. Likevel aksepterer mange 

antipsykotisk  behandling uten noen form for protest.  Slik den kompetasebaserte modellen er 

beskrevet i rundskrivet, er det uklart om pasientens selvbestemmelse i særlig grad vil bli 

styrket. Samtidig er det en fare for at klinikeres bruk av tid og ressurser flyttes fra aktivt klinisk 

pasientrettet arbeid, og mot kompliserte juridiske begrunnelser, dokumentasjon og papirarbeid. 

Overdrevet fokus på vurdering av samtykkekompetanse kan medføre at samarbeidet bli 

skadelidende, pasientbehandlingen blir dårligere og at pasienter til slutt blir så syke at tvang 

likevel blir nødvendig.  

 

Dersom alle pasienter med psykoselidelse får opphevet tvunget psykisk helsevern straks de kan 

anses samtykkekompetente, er det sannsynlig at mange vil slutte med nødvendig medisin og få 

alvorlig tilbakefall i løpet av kort tid. Antallet tvangsinnleggelser vil da trolig øke.  Ved å 



redusere varigheten av «mindre krenkende tvang» vil bruken av svært krenkende tvangstiltak 

som akuttinnleggelser, skjerming, beltelegging og tvangsmedisinering under mer dramatiske 

omstendigheter tilta. Psykosepasienter lever ofte med stor ambivalens med hensyn til om de 

skal ta medisiner eller ikke. De fleste virkelig alvorlig sinnslidende, vil gang på gang prøve å 

klare seg uten medisiner, selv om resultatet er helseskadelig. Det kreves ofte langvarig 

behandling på medisiner før pasienter med alvorlig psykisk lidelse erkjenner at behandling og 

medisinering medfører et bedre liv med tryggere relasjoner til sine nærmeste.   

 

Overlegeforeningen undrer seg over at pårørendes sitasjon ikke kommer frem i rapporten.  

 

Fortløpende vurdering av samtykkekompetanse er krevende. Rundskrivet beskriver en rekke 

problemer rundt det å få til god kvalitet knyttet til dette. Det er derfor betenkelig å gi disse 

vurderingene en så avgjørende betydning i pasientbehandlingen.   

 

God klinisk praksis innebærer at man forsøker å etablere et godt samarbeid med pasienten.  I 

noen faser av alvorlige psykoselidelser, fungerer samarbeidet best innenfor rammen av tvunget 

psykisk helsevern.  Uten trygge rammer for pasient, pårørende og kliniker, vil samarbeidet lett 

kunne svikte. 

 

Eventuell overgang til en kompetansebasert modell i psykisk helsevern er problematisk på 

mange måter. For at overgangen til en ny modell skal kunne være hensiktsmessig, bør 

praktiseringen av modellen være noenlunde forståelig. Overlegeforeningen er bekymret for at 

rundskrivet ikke lykkes med å øke forståelsen for en kompetansebasert modell. 
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