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Statistikken over tvang er usikker og ufullstendig. 

Men fra de data som foreligger viser dessverre ca. 34 % oppgang i bruken av tvang 
ovenfor pasienter med psykiske problemer i perioden 2001 til 2013. 

Antall tvangsinnleggelser viser en oppgang fra 5719 til 7003 i perioden 2001 til 2009, og 
oppgangen fortsatte 2007 til 2010 (dvs. til 39 % siden 2001). 

Fra 2011 til 2013 er det en liten nedgang (fra 7953 til 7683) i antall tvangsinnleggelser. 

Begrunnelsen for disse høye tallene er ofte påstanden at det er nødvendig pga. 
pasienten er til fare for seg selv eller andre, men faktum er at det gjelder mindre enn en 
fjerdedel av tvangen. 

Åpenbart manglet handlekraft å gjennomføre forandringer av lovhjemlene for tvang 
som ble foreslått av både Bernt-rapport (2009) og Paulsrud utvalget (2010).
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https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/467/Bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne-2009-IS-1861.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/669/Bruka-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne-i-2013-IS-2243.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/669/Bruka-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne-i-2013-IS-2243.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/669/Bruka-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne-i-2013-IS-2243.pdf
http://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-filer/rapport_sintef_a4319_tvungent_psykiskhelsevern_med_dognopphold_2001_2006_sluttrapport.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/31975/320501/file/Vurd09%20behandlsvilkaar%20psyk%20helsevern.pdf
http://www.wso.no/?s=1&id=61


TVANG  I HELSETENESTA

Bruk av tvang overfor personer er regulert i flere lover, blant annet pasient- og 
brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk 
helsevernloven.

Lovreglene skal sikre forsvarlige tjenester til pasienter og brukere, og trekker grensen 
mellom lovlig og ulovlig tvang. Det er krav om at andre løsninger skal være prøvd før 
helse- og omsorgstjenesten vurderer bruk av tvang. Når det er nødvendig å bruke 
tvang, skal helse- og omsorgstjenesten ta beslutninger om tvangsbruk i tråd med loven. 
Internkontrollen skal sikre at tjenestene på området er i samsvar med gjeldende lover 
og forskrifter.
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Helsepersonellova

Øyeblikkelig hjelp etter helsepersonelloven § 7

Dersom det er vurdert som påtrengende nødvendig skal helsepersonell 
straks gi helsehjelp selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og 
selv om pasienten motsetter seg helsehjelp. Formålet er blant anna å 
bidra til sikkerhet for pasienten.
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§ 4A

Helsehjelp gitt med tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Formålet med dette regelverket er å kunne yte nødvendig somatisk helsehjelp til 
pasienter som ikke har samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp.

Målet er å yte nødvendig helsehjelp, hindre vesentlig helseskade og å forebygge og 
avgrense bruken av tvang.

Pasient eller nærmeste pårørende kan klage til Fylkesmannen på et vedtak om tvang. 
Dersom et vedtak varer lenger enn tre måneder skal Fylkesmannen i alle tilfeller vurdere 
om det fortsatt er behov for helsehjelpen. Vedtak om innlegging og tilbakehold i 
institusjon eller helsehjelp som varer lenger enn tre måneder, kan bringes inn for retten. 
Også Fylkesmannens vedtak kan bringes inn for retten dersom helsehjelpen gjelder 
innlegging og tilbakehold, eller helsehjelpen varer lenger enn tre måneder.Kommuneoverlege Leiv Erik Husabø 23/10-2020



PUH

Bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Formålet med reglene er å hindre at personer med psykisk utviklingshemming 
utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og å forebygge og avgrense 
bruk av tvang og makt. Loven gjelder all tvang og makt brukt i forbindelse 
med at det blir gitt kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med 
psykisk utviklingshemming.

Tvang og makt er definert som tiltak som tjenestemottakeren motsetter seg, 
eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk 
av tvang eller makt. Kommunen plikter å legge til rette for minst mulig bruk av 
tvang og makt, og før kommunen avgjør at det skal brukes tvang eller makt, 
skal andre alternativ være utprøvd.
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RUS

Bruk av tvang overfor rusmiddelavhengige

Rusmiddelavhengige personer som utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved 
omfattende og vedvarende misbruk av rusmidler, kan legges inn eller holdes tilbake i 
institusjon mot sin vilje. Andre hjelpetiltak må være vurdert som ikke tilstrekkelige. Lov om 
helse- og omsorgstjenester, kapittel 10, har regler om vilkår og saksbehandling.

Gravide rusmiddelavhengige kan uten eget samtykke tas inn på institusjon og holdes 
tilbake der i hele svangerskapet hvis rusmiddelmisbruket er av en slik art at det er 
overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom andre hjelpetiltak ikke 
er tilstrekkelig. 

Vedtak om tilbakehold i institusjon skal treffes av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale 
saker.Kommuneoverlege Leiv Erik Husabø 23/10-2020



PSYKISK SJUKDOM

Tvang i medhold av psykisk helsevernloven

Regelverket for bruk av tvang innen psykisk helsevern blir regulert av reglene i psykisk 
helsevernloven og tilhørende forskrift. Det er opprettet særskilte kontrollkommisjoner i 
hvert fylke som skal se til at praksis er i tråd med loven. Loven regulerer de former for 
tvang som er særegne for psykisk helsevern: i hovedsak vedtak om oppretting av 
tvungent psykisk helsevern og vedtak om ulike former for tvangsbehandling – særlig 
vedtak om tvangsbehandling med legemidler.

Det er strenge krav til bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven. Tvang kan kun 
brukes der frivillig psykisk helsevern har blitt forsøkt uten at dette har ført fram, eller 
der det er åpenbart formålsløst å forsøke dette. Det er en forutsetning at pasienten har 
en alvorlig sinnslidelse og pasienten må i tillegg oppfylle enten behandlingskriteriet eller 
farekriteriet.Kommuneoverlege Leiv Erik Husabø 23/10-2020
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Pasienten

Familien

Naboen

Legen

Psykiatrisk avdeling

Kontrollkommisjonen

Kva meiner
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Lov om psykisk helsevern: 

§ 3.1    Tvungen undersøkelse

§ 3.2.  Tvungen observasjon   ( inntil 10 dg)

§ 3.3.  Tvungent psykisk helsevern 
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Begjæring om tvungen legeundersøkelse (psykisk helsevern)
Med min kjennskap til saken og pasientens situasjon, og i henhold til §3-1 i Lov om etablering og gjennomføring av 

psykisk helsevern, antar jeg at vilkårene for tvungent psykisk helsevern er fylt, og jeg begjærer derfor at pasienten blir 

tvangsundersøkt av lege for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt.

(Med bakgrunn i denne begjæringen og ev. supplerende uttalelser fra deg og/eller andre kan kommuneoverlegen vedta at tvungen legeundersøkelse skal gjennomføres.)

Pasientens navn Pasientens fødselsdato

Pasientens adresse Kommune

Mitt navn (den som fremsetter denne begjæringen) Mitt/Mine telefonnummer

Min adresse

Mitt forhold til pasienten (jf §3-1 i Psykisk helsevernloven og §7 i Psykisk helsevernforskriften)

 Jeg er nærmeste pårørende (jf pasientrettighetsloven §1-3)

 Jeg er kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder

 Jeg representerer ansvarlig fengselsmyndighet
 Jeg representerer politiet
 Jeg representerer sosialtjenesten
 Jeg representerer den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

(legevakt, sykehjem, hjemme-spl etc.)

Spesifiser:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

 

.......................................................................................................................................................
Dato                                       Sted                                               Underskrift

Kommuneoverlegens vedtak vedrørende tvungen legeundersøkelse, kan påklages til fylkesmannen uten oppsettende virkning (§3-1, Psykisk helsevernloven).

Pasienten, samt hans eller hennes nærmeste pårørende og eventuelt den myndighet som har framsatt denne begjæringen, kan påklage et ev. vedtak om tvungen observasjon 

eller tvungent psykisk helsevern til kontrollkommisjonen (vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern eller tvungen observasjon blir fattet av faglig ansvarlig som 

er lege ved godkjent psykisk helseverninstitusjon).

Skjemaet er utarbeidet av borge.lillebo@gmail.com

Kommuneoverlege Leiv Erik Husabø 23/10-2020



Vedtak om tvungen legeundersøkelse (psykisk helsevern)
Med bakgrunn i opplysninger fra de nedenfor angitte kilder, har jeg grunn til å tro at vilkårene for tvungent psykisk 

helsevern er fylt, og siden pasienten ikke frivillig lar seg undersøke av lege, vedtar jeg herved i henhold til §3-1 i Lov 

om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, at pasienten blir tvangsundersøkt av lege for å bringe på det rene 

om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt.

Pasientens navn Pasientens fødselsdato

Pasientens adresse Kommune

Navnet til den som har framsatt begjæring om tvangsundersøkelse er: Den som har framsatt begjæring er/representerer:

(jf §3-1 i Psykisk helsevernloven og §7 i Psykisk helsevernforskriften)

 Nærmeste pårørende (jf pasientrettighetsloven §1-3)

 Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder

 Ansvarlig fengselsmyndighet
 Politiet
 Sosialtjenesten
 Den kommunale helse- og omsorgstjenesten (legevakt, 

sykehjem, hjemme-spl etc.)

Øvrige som har gitt uttalelse i saken er:

Mitt navn Mitt/Mine telefonnummer

Min rolle

 Jeg er kommuneoverlegen

 Jeg er lege med delegert myndighet fra kommuneoverlegen

 Jeg er klinisk psykolog med delegert myndighet fra kommuneoverlegen

Kommune

.........................................................................................

.......................................................................................................................................................
Dato                                       Sted                                               Underskrift

Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen uten oppsettende virkning.

Dette vedtaket behøver ikke følge med pasienten, men skal nedtegnes skriftlig.

Skjemaet er utarbeidet av borge.lillebo@gmail.com
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ALTERNATIV VED SPØRSMÅL OM INNLEGGELSE MED TVANG

-Samtale og 2 Vival

-

-

-

-

-

-

-Tvangsinnleggelse med hjelp av politiet
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ALTERNATIV VED SPØRSMÅL OM TVANGSINNLEGGELSE

-Samtale og 2 Vival

-Medisiner ( for eksempel Zyprexa, Orfiril) og fortsatt tilsyn av familien

-Overnatting hjå nabo eller svigers

-Tilsyn av psykoseteam/psyk.sjukepleiar neste morgon

-Time hjå fast behandler/DPS neste dag

-Fyllearresten

-Frivillig innleggelse

-Tvangsinnleggelse (evt med hjelp av politiet)
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Legeerklæring ved tvungen innleggelse iht. psykisk helsevernloven 

 

Fødselsnum m er   

Pasientens navn  

Pasientens adresse  

Velg et t  a lte rnat iv  

§  3 - 2 : Tvungen observasjon   

 Det er sannsynlighetsovervekt for at 

pasienten fyller vilkårene for tvungent 

psykisk helsevern etter psykisk 

helsevernloven § 3-3 nr. 3 og pasienten bes 

derfor mottatt til videre undersøkelse og 

observasjon i inntil 10 dager. 

§  3 - 3 : Tvungent  psyk isk he lsevern  

Pasienten har en alvorlig sinnslidelse, og 

etablering av tvungent psykisk helsevern er 

nødvendig for å hindre at vedkommende på 

grunn av sinnslidelsen enten: 

 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 

 pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig 

fare for eget liv eller andres liv eller helse. 

 

 

 

 

Om  sam tykkekom pet anse  

Om  sam tykkekom pet anse ( ve lg et t  a lt ernat iv)   

 Det er åpenbart at pasienten ikke er samtykkekompetent vedrørende behandling av sin 

sykdom, eller  

 pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse, og 

uttalelse vedrørende samtykke er derfor ikke nødvendig. 

 

Ved tvungen legeundersøkelse iht .  §  3 - 1  

 Kommunelegens vedtak medfølger eller vil være hos sykehuset innen 24 timer. 

 Pasienten er gitt anledning til å uttale seg om saken og er informert om adgangen til å klage 

på legeundersøkelsen til fylkesmannen.  

(En klage hindrer  ikke t vungen legeundersøkelse eller innleggelse.)  

 

En eventuell begjæring om tvungen legeundersøkelse har blitt framsatt til kommunelegen av: 

 

 

 

Jeg har personlig undersøkt  pasienten og avgir  basert  på det te ovenstående erklær ing, som  er 

gyldig i innt il 10 dager. I  lukket  konvolut t  m edfølger  ut fy llende henvisning.   

 

 

Dato, sted:          Klokkeslett:  
 

 

 

 

 

Signatur innleggende lege 

 

Legens navn i stempel eller blokkbokstaver 
 

 Mars 2018 © Arild Iversen  

lege.arild.iversen@gmail.com 
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