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KAP.3: Etablering og opphør av tvungent 
psykisk helsevern

 § 3-2

 § 3-3/§3-5 (med og uten døgnopphold)



Endringer i psykisk helsevernloven fra 
01.09.17

 Innføring av manglende samtykkekompetanse som vilkår for 
tvungen observasjon, tvungent vern, og behandling uten eget 
samtykke.

 Vilkåret om manglende samtykkekompetanse gjelder ikke dersom 
pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller for 
andres liv og helse. 



§ 3-2 Tvungen observasjon

 Formål: Klarlegge om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er til stede.

- Vilkårene er de samme som etter § 3-3:

1. Frivillighet har vært forsøkt, eller er åpenbart formålsløst å forsøke.

2. Pas.er undersøkt av 2 leger, hvorav en utenfor institusjon

3. Pas. mangler samtykkekompetanse. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for 

andres liv eller helse

4. Overveiende sannsynlig at pas.fyller vilkårene for § 3-3 (dvs >50%)

5. Institusjonen faglig og materielt i stand til å tilby tilfredsstillende behandling og omsorg

6. Pas.er gitt anledning til å uttale seg

7. Etter en helhetsvurdering: klart beste løsning for pasienten



§3-2 forts.

Det er ikke anledning til å benytte tvungen observasjon som 

hjemmelsgrunnlag for å holde pasienter tilbake som vurderes å ha 

behov for innleggelse (f eks pga suicidalitet) dersom det ikke er 

overveiende sannsynlig at vilkårene er oppfylt

• Her vil en i spesielle tilfeller kunne hjemle tilbakeholdelse i nødrettslige

betraktninger



§3-3 Vilkår for tvungent psykisk helsevern (TPH)

Hovedvilkår: 
 Alvorlig sinnslidelse

Tilleggsvilkår: 
 Behandlingskriteriet ( Får sin utsikt til fremtidig helbredelse, eller bedring i vesentlig grad redusert ) 

 Ikke samtykkekompetent

og/eller

 Farekriteriet (utgjør en alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse).

Frivillig psykisk helsevern må være prøvd, eller åpenbart formålsløst å prøve

Pas skal gis anledning til å uttale seg

TPH skal fremtre som klart beste løsning for vedkommende etter en helhetsvurdering



§3-3 forts

1. Frivillighet – når er det «formålsløst»?
Når pas. ikke ønsker behandling eller mangler samtykkekompetanse

ikke-samtykkekompetente pasienter kan ikke legges inn frivillig selv om «de godtar det»

2. To legeundersøkelser
Uavhengighet – Lege 1 bør ikke konferere med faglig ansvarlig for vedtak om vilkår er 
oppfylt

3. Hovedvilkåret
«Alvorlig sinnslidelse» - psykoser faller innunder begrepets kjerneområde. Andre tilstander 
kan «sidestilles» dersom det får store konsekvenser for pas. funksjons- og 
realitetsvurderende evne. 

4. Farlighet
Farligheten må vurderes som «alvorlig» og «nærliggende»
Må være årsakssammenheng mellom pas. sinnslidelse og faremomentet
Fare for materielle verdier omfattes IKKE av farevilkåret



Vedtak om §3-2 eller §3-3

Skal treffes innen 24 timer av vedtaksansvarlig
• Vanskelig når pas. henvist på TPH fra LV og sendes fra AMC2 til 

somatisk pga f eks intox



§ 3-4: Konvertering

 Pasienten skal utgjøre en nærliggende og alvorlig fare for eget eller 
andres liv eller helse.

 Skal ikke være helt forbigående (da kan man evt. bruke nødrett).



Samtykkekompetanse



Ny lovendring 1.9.2017

• Paulsrud utvalget foreslår «kompetansebasert modell»

• «stramme inn der tvangen vanskeligst lar seg forsvare etisk»

• Ønske om økt selvbestemmelse i psykisk helsevern

• FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

• Fokus på funksjonsnivå heller enn diagnose

• «harmoniserer bedre med reglene om tvungen somatisk behandling PBRL 

kap 4A 



Samtykkekompetanse

• Alle over 18 år har i hovedsak samtykkekompetanse (noen unntak)
• Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pas. pga

fysiske eller psykiske forstyrrelse, demens eller psykisk 
utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket 
omfatter

• Den som yter helsehjelp avgjør om pas. mangler 
samtykkekompetanse



Konsekvenser

• Pasienter som har samtykkekompetanse kan nekte å ta imot tilbud 

fra psykisk helsevern. 

• Pasienter som etter en tids behandling gjenvinner 

samtykkekompetansen, kan avslutte behandlingen etter eget ønske. 

• Retten gjelder selv om pasienten har en alvorlig sinnslidelse og 

helsepersonellet mener at pasienten trenger behandling. 

• Pasienten har ikke bare rett til å avslutte behandlingen, men kan også 

ha rett til å fortsette denne på frivillig grunnlag. 



Hva er samtykkekompetanse

FARV  

• evnen til å Forstå informasjon som er relevant for beslutningen om 

helsehjelp

• evnen til å Anerkjenne denne informasjonen i sin egen situasjon

• evnen til å Resonnere med relevant informasjon i en avveining av de 

ulike behandlingsalternativene

• evnen til å uttrykke et Valg



• Hvis undersøkende lege konkluderer med at det er grunnlag for tvungen observasjon 

eller tvungent psykisk helsevern, skal legen iht. lovens ordlyd gi en skriftlig uttalelse om 

dette.

• Selve avgjørelsen om pasientens samtykkekompetanse, fattes av den faglig ansvarlige 

for vedtaket om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern. Dette følger av 

pbrl. § 4-3 fjerde, hvor det sies at det er helsepersonellet «som yter helsehjelp» som 

avgjør om pasienten har samtykkekompetanse. 



Innleggende leges skriftlige uttalelse etter psykisk 
helsevernloven § 3-1 skal gi opplysninger om: 

a) Hvem som har begjært legeundersøkelsen 

b) Tidspunkt og sted for undersøkelsen 

c) Pasientens syn på tilbud om psykisk helsevern 

d) Relevante pasientopplysninger som legen har mottatt fra andre 

e) De observasjoner av medisinsk eller annen art som er gjort, herunder om det antas å foreligge en 
alvorlig sinnslidelse 

f) Uttalelse ifht samtykkekompetanse

g) Hvilket grunnlag som anses å være til stede for å etablere tvungen observasjon eller tvungent psykisk 

helsevern, jf. psykisk helsevernloven § 3-2 og § 3-3. 

Opplysninger fra legeundersøkelsen skal legges ved i lukket konvolutt, eller sendes direkte fra den lege 

som har foretatt undersøkelsen.



Legeerklæring fra innleggende lege

• Krysser av for at pasienten er - ved tvangsinnleggelse- informert om klagerett 
og klageprosedyre

• Krysser av for kriteriene man mener gjelder

Husk å også legge ved henvisningsskriv der en beskriver hvilke kriterier en legger 
til grunn for innleggelse!





Om å vurdere samtykkekompetanse – hva tenker andre?

• Må vurderes konkret
• Svinger
• «Vurder pasienten på sitt beste hvis mulig å vente»
• Er det forhold som kan avhjelpes
• Forutsetter god informasjon på forhånd – ikke en muntlig eksamen
• Konsistens?
• Sikkerhet og terskler?



Verktøy

• Mange verktøy utviklet

• De fleste inneholder en vurdering av forståelse
• Mange laget for konkrete beslutningssituasjoner
• Noen presenterer vignetter «trigger informasjon»
• Generelle vs spesifikke

• Semistrukturerte intervju 
• Varierende hvor mye opplæring som kreves
• Alle forutsetter skjønnsmessig vurdering



ACE – Aid To Capacity Evaluation

• Oversatt og fritt tilgjengelig

• Ikke validert i psykisk helsetjeneste

• Fortsatt mye brukt her og i utlandet



Forskning 

• De fleste psykiatriske pasienter blir vurdert som samtykkekompetente i 

studier, men med hyppig manglende beslutningsevne (30%)

• Det samme er tilfelle innen somatikken 

• Eldre pasienter mangler oftere samtykkekompetanse

• Risikofaktorer: psykose, alvorlighetsgrad på tilstand

• Vanskelig å sammenlikne land pga forskjellig lovverk



Frivillige pasienter

• En studie anslår at 50% av frivillige pasienter egentlig ikke er 
samtykkekompetente

• Bare 25% ble identifisert av klinikere som ikke samtykkekompetente
• Raymond et al Lancet n=302

• Hva gjør det med tvangstallene våre?

• Hva tenker vi som fagfolk er rett?



Positive erfaringer

• Pårørende betydelig mer involvert



Utfordringer

• Pasienter som er ruset/alkoholpåvirket ifht 24 timers regelen

• Helger og vakthavende lege

• Primærhelsetjenesten

• Ugyldige henvisninger

• Hva når pasienten ikke vil snakke?



Videre

• Nøkkelord inn i vedtaksmalen
• Støtteverktøy mer tilgjengelig

• NPR data for å sammenlikne med nasjonale data

• Brøling videre



Konklusjoner og det store bildet

• Den gylne regel ikke oppfylt
• Likevel føringer om nullvisjon for selvmord og mindre tvang

• Nedbygging av døgnplasser/ senger siste tiår

• Rekrutteringsproblemer

• Nasjonalt og rapporter om mer vold på sengepostene

• Reinnleggelser som blir liggende lenger



Nyttige linker

 Psykisk Helsevernloven (PHL):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62

 Forskrift til Psykisk Helsevernloven:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1258

 PHL + forskrift med kommentarer:
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsevernloven-og-
psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1258
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer
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