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1.1 Innledning 
 
Frivillighet bør og skal være hovedprinsippet innen psykiatrisk behandling, også når det 
gjelder suicidale mennesker. Noen ganger, når pasienter med akutt selvmordsrisiko motsetter 
seg behandling, vil imidlertid mange leger se det som nødvendig å vurdere tvungent psykisk 
helsevern. 
 
I mediene, blant jurister og leger har jeg møtt motstridende holdninger til anvendelse av tvang 
overfor suicidale pasienter. Kan leger tvangsinnlegge pasienter fordi de er suicidale? Hva som 
gjøres i praksis, vil kanskje variere på samme måte som holdningene? Jeg har ikke funnet 
noen studier som kan gi svar på dette. Hensikten med denne oppgaven er å diskutere hvorvidt 
det er riktig, juridisk og etisk, å tvangsinnlegge pasienter på grunn av suicidalfare.  
 
Innledningsvis vil jeg skissere noen veletablerte fakta om selvmord.  
 
Oppgavens hoveddel er todelt. Først vil jeg diskutere hvorvidt lov om psykisk helsevern åpner 
for bruk av tvang overfor suicidale pasienter. En slik problemstilling reiser flere spørsmål.  
 
Hovedkriteriet i tvangsparagrafen er at pasienten har en alvorlig sinnslidelse. Et sentralt 
spørsmål blir derfor hvordan begrepet ”alvorlig sinnslidelse” skal tolkes. Herunder vil jeg 
diskutere hvorvidt suicidalitet i seg selv kan oppfylle kravet om alvorlig sinnslidelse. Videre 
spør jeg om depresjon, som er den vanligste psykiske lidelsen hos selvmordsnære, kan regnes 
som en alvorlig sinnslidelse.  
 
Deretter retter jeg oppmerksomheten mot et av tilleggskriteriene i tvangsparagrafen, 
farekriteriet, som krever at etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre 
at vedkommende på grunn av sinnslidelsen utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget 
eller andres liv eller helse. Et sentralt spørsmål blir hvorvidt det er mulig å gjøre en god 
vurdering av selvmordsrisiko. Og videre, vil tvungent psykisk helsevern føre til reduksjon i 
pasientens selvmordsrisiko? Jeg vil også komme inn på spørsmålet om hvorvidt en 
overoppfyllelse av tilleggskriteriet kan spille inn i vurderingen av om hovedkriteriet er 
oppfylt. 
 
Mitt inntrykk er at mange leger har lavere terskel for å anvende observasjonsparagrafen enn 
tvangsparagrafen i psykisk helsevernloven når de skal legge inn suicidale pasienter. Kanskje 
er dette fordi de mener at pasienten i juridisk forstand ikke er alvorlig sinnslidende. Jeg spør 
om dette kan være tilfellet og hvorvidt dette er juridisk riktig. 
 
Til slutt i denne delen spør jeg om hvorvidt nødrettsbestemmelser kan hjemle tvangsbruk 
overfor suicidale pasienter. 
 
I oppgavens andre del vil jeg diskutere hvordan ulike etiske prinsipper kan tale for og mot 
bruk av tvang overfor suicidale pasienter. Mange etiske prinsipper vil være relevante i denne 
sammenhengen. Av hensyn til oppgavens omfang har jeg konsentrert meg om noen få. Et av 
de viktigste prinsippene i diskusjonen om suicidalitet og bruk av tvang, er prinsippet om 
respekt for pasientens autonomi. Jeg vil derfor først rette ta for meg dette. Flere spørsmål gjør 
seg gjeldende: Hva er autonomi? Er suicidale pasienter eller selvmordshandlinger autonome?  
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De neste prinsippene jeg ønsker å diskutere, er prinsippet om å ikke skade og prinsippet om å 
gjøre det gode. Jeg vil legge størst vekt på det siste. Dette idealet, eller denne plikten, har til 
alle tider stått sentralt for utøvelsen av helsearbeid. Jeg vil forsøke å klargjøre hva dette etiske 
prinsippet betyr, og hvordan det er sentralt for å begrunne intervensjon overfor suicidale 
pasienter. Til slutt vil jeg stille spørsmål til hvorvidt livet alltid representerer en positiv verdi. 
 
1.2 Om selvmord 
 
På verdensbasis er det estimert at en million mennesker tar sitt eget liv hvert år, og at det er 
20-30 ganger flere selvmordsforsøk hvert år1. I Norge har antall registrerte selvmord de siste 
ti årene vært forholdsvis stabilt med 500-550 registrerte selvmord per år. Om lag to-tre ganger 
flere menn enn kvinner begår selvmord. Omtrent halvparten av alle selvmord skjer i 
aldersgruppene under 50 år, og selvmord medfører således mange tapte leveår i befolkningen. 
Selvmord er også blant de vanligste dødsårsakene blant unge voksne.2  
 
Den høye prevalensen innebærer at de aller fleste leger som jobber klinisk, vil måtte forholde 
seg til suicidale pasienter og deres pårørende. Mer enn 80 prosent av dem som tar livet sitt, 
har vært i kontakt med allmennlege siste året før selvmordet finner sted, og opptil 66 prosent i 
løpet av siste måned.3 
 
Hvem er det som tar sitt eget liv, og hvorfor? Enkle, konkrete svar på dette fins selvsagt ikke, 
og forståelsen av fenomenet selvmord krever en kompleks og grundig diskusjon. Omfanget av 
denne oppgaven tillater ikke det. Her vil jeg imidlertid skissere noen kjente risikofaktorer for 
selvmordshandlinger som kan være nyttige for den videre diskusjonen i oppgaven. 
 
Studier har vist at over 90 prosent av dem som begår selvmord, har en psykisk lidelse. Det er 
først og fremst depresjon, men også schizofreni, bipolar lidelse, rusmiddelmisbruk og 
emosjonelt ustabil og dyssosial personlighetsforstyrrelse som er forbundet med 
selvmordsrisiko.4 Men selv om selvmordsrisikoen er høyere blant personer med psykiske 
lidelser enn i befolkningen for øvrig, er psykiske lidelser sjelden alene årsaken til selvmord. 
Selvmord forekommer også uten at personen det gjelder, har en alvorlig psykisk lidelse, og 
det er kun en svært liten andel av mennesker med psykiske lidelser som tar sitt eget liv5. 
 
Årsakene til selvmord er sammensatte og en rekke forhold kan ha betydning. Lars Mehlum 
har sammenfattet de viktigste faktorene for selvmordsrisiko slik: 
 
Pasienten 
-har gjort et selvmordsforsøk med høy grad av suicidal hensikt 
-har også tidligere gjort selvmordsforsøk 
-har en alvorlig depresjon eller annen alvorlig psykisk lidelse (særlig psykose) 
-misbruker rusmidler 
-er sosialt isolert eller ensom (f.eks. bor alene, er arbeidsløs, enkemann etc.) 
-har en alvorlig somatisk lidelse (kroniske smerter, tap av funksjoner etc.) 
-har nylig opplevd tap av en viktig relasjon eller annen hendelse som krenker selvfølelsen 
-mangler "sperrer" mot selvmord i form av tabuer, bindinger til mennesker eller idealer 
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-har dårlig evne til å mestre belastninger; særlig tapsopplevelser eller konflikter som gir opphav til følelse 
av forlatthet, selvforakt eller morderisk raseri6 
 
2. Juridiske aspekter ved eventuell tvangsinnleggelse av suicidale pasienter 

 
2.1. Hvordan tolke tvangsparagrafen i lov om psykisk helsevern? Åpner den for bruk av 
tvang ved suicidalfare?  
For en rettmessig tvangsinnleggelse etter Psykisk Helsevernloven (phvl) må fem vilkår være 
oppfylt. Disse fremgår av tvangsparagrafen, paragraf 3.3 i phvl. Jeg vil avgrense min 
diskusjon til kravet om ”alvorlig sinnslidelse” (hovedvilkåret i § 3-3 første ledd nr 3) og 
tilleggsvilkåret om ”fare for eget liv og helse” (§ 3-3, første ledd nr 3 bokstav b), fordi jeg 
mener dette er de viktigste i denne sammenhengen. Når jeg i den videre framstillingen 
diskuterer hvorvidt tvang kan anvendes, forutsetter jeg at de resterende vilkårene er oppfylt. 
 
§ 3-3. Vedtak om tvungent psykisk helsevern  
       På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter § 3-1 og eventuell tvungen observasjon etter § 3-2, 
foretar den faglig ansvarlige en vurdering av om de følgende vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt:  

1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å 
forsøke dette.  

2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav én skal være uavhengig av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1.  

3. Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre 
at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten  

a. 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  

b. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.  

4. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er 
godkjent i henhold til § 3-5.  

5. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.  

6. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungent psykisk helsevern bare finne sted hvor dette etter en 
helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør 
en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på 
hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende.  

       Den faglig ansvarlige treffer vedtak på grunnlag av foreliggende opplysninger og egen personlig 
undersøkelse av pasienten. Den faglig ansvarliges vedtak og grunnlaget for det skal straks nedtegnes.  
       Pasienten, samt hans eller hennes nærmeste pårørende og eventuelt den myndighet som har framsatt 
begjæring etter § 3-6, kan påklage vedtak etter denne bestemmelsen til kontrollkommisjonen. Pasienten kan 
påklage vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern i inntil 3 måneder etter at vernet er opphørt.  
Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 45 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1422).  

 
2.1.2 Hovedkriteriet: Alvorlig sinnslidelse 
For å kunne legge en pasient inn med tvang er det rettslige hovedkravet at han eller hun har en 
alvorlig sinnslidelse. «Alvorlig sinnslidelse» er et juridisk begrep som ikke tilsvarer bestemte 
medisinske diagnoser. Primært omfatter begrepet aktive psykoser, men gjennom rettspraksis 
har dette blitt noe modifisert.  
 
Begrepet «alvorlig sinnslidelse» ble første gang forsøkt klarlagt gjennom rettspraksis i 1987 i 
en erstatningssak. For å kunne ta stilling til om det forelå rett til erstatning, måtte Høyesterett 
avgjøre om vilkårene for tvangsinnleggelse var oppfylt, og herunder tolke de ulike vilkårene. 
Førstvoterende understreket blant annet: «At den nye lovs uttrykk ‘alvorlig sinnslidelse’ bare i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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helt særlige tilfelle kan anvendes utenfor psykosene, synes også å ha trengt igjennom som den 
rådende oppfatning i psykiatrisk praksis.» Det konstateres videre at avgjørelsen av om lovens 
vilkår er oppfylt i det konkrete tilfellet, i noen grad må bero på et skjønn, og at det må 
aksepteres et visst spillerom for skjønnsutøvelsen.7  
 
I 1988, i den såkalte huleboerdommen, vurderte Høyesterett det slik at den tvangsinnlagte 
kunne sies å være «alvorlig sinnslidende» når det i hovedsak ble angitt religiøse og filosofiske 
grublerier som begrunnelse for atypisk, stereotyp og tilsynelatende bisarr og tvangspreget 
atferd. De sakkyndige kunne vanskelig påvise tradisjonelle psykotiske trekk, men Høyesterett 
fant likevel vilkåret oppfylt.8 
 
I 1993 mente Høyesterett at en pasient med sikker schizofrenidiagnose og flere psykotiske 
episoder også måtte oppfattes som «alvorlig sinnslidende» i en symptomfri periode. Dette ble 
begrunnet med at symptomfriheten skyldtes inntak av antipsykotika, og at grunnlidelsen sånn 
sett var til stede.9 En tilsvarende lovforståelse ble stadfestet i 2001, der en pasient med en 
kronisk psykotisk tilstand som hadde vært symptomfri i flere år under behandling med 
antipsykotika, ble vurdert oppfylt10. Det er reist kritikk mot en slik lovforståelse, fordi den 
medfører både uklare og for vide grenser for hovedvilkåret, men rettstilstanden må anses 
klarlagt11.  
 
I merknadene til psykisk helsevernloven er begrepet beskrevet slik: 
 

Alvorlig sinnslidelse er et rettslig begrep som ikke tilsvarer noen klar psykiatrisk diagnose. Som tilfellet 
er i dag, er det i utgangspunktet slik at hovedkriteriet alvorlig sinnslidelse har nær tilknytning til 
psykosene. Alvorlig sinnslidelse skal imidlertid ikke være avgrenset til bare å omfatte tilstander av 
psykose, idet man har ment å opprettholde den tidligere rettstilstand hvor enkelte andre tilstander enn 
psykoser skal kunne kvalifisere til tvungent psykisk helsevern. Når det gjelder hvilke grensetilfeller i 
tillegg til psykosene som kan komme inn under begrepet alvorlig sinnslidelse, vil man stå overfor en 
helhetsvurdering. Ikke bare selve sykdomstilstanden, men også de utslagene den gir seg, må tillegges 
stor vekt. Utgangspunktet er at karakteravvik - herunder psykopati - i alminnelighet ikke kan anses som 
alvorlig sinnslidelse, men det kan være hjemmel for å anvende tvungent psykisk helsevern overfor 
personer med store karakteravvik, hvor lidelsen medfører tap av mestrings- og 
realitetsvurderingsevnen.12  

 
Syse oppsummerer, i sin kommentarutgave av psykisk helsevernloven, begrepet slik: 
 

Noe enkelt sagt, men relativt godt dekkende, omfatter begrepet «alvorlig sinnslidelse» klare, aktive 
psykoser samt visse svært manifeste avvikstilstander av ikke-psykotisk karakter der funksjonssvikten er 
like stor som den man ser ved psykoser. I tillegg innbefattes personer med en kronisk psykosesykdom, 
også i symptomfrie perioder, når symptomfriheten settes i sammenheng med antipsykotisk 
medikasjon.13  

 
Han argumenterer også for at en overoppfyllelse av tilleggsvilkårene, herunder suicidalfare, 
vil kunne tale for at alvorlig sinnslidelse foreligger. Dette kommer jeg tilbake til. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Helsedirektoratet henviser til rundskrivet og til Syses kommentarer når de i sine retningslinjer 
for selvmordsforebygging gir denne tolkningen av begrepet: 
 

Vurderingen i forhold til hvorvidt hovedvilkåret er oppfylt, vil imidlertid tidvis være vanskelig. 
Begrepet «alvorlig sinnslidelse» tilsvarer ikke noen medisinsk diagnose. Som utgangspunkt omfattes 
aktive psykosetilstander og kronisk psykosesykdom under begrepet «alvorlig sinnslidelse». Også 
enkelte andre tilstander enn psykoser kan kvalifisere til tvungent psykisk helsevern. Hvorvidt dette er 
tilfelle må avgjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering, hvor ikke bare selve sykdomstilstanden, men 
også de utslag den gir seg, må tillegges stor vekt, se kommentarer til phvl. § 3–3 i rundskriv I-10/2001. 
En slik helhetsvurdering vil være aktuell overfor en ikke-psykotisk pasient med selvmordsrisiko. 
Forhold som vil tale for at det foreligger en «alvorlig sinnslidelse» vil kunne være at vedkommende 
lider av en alvorlig depresjon, eller at vedkommende har et funksjonsfall også utover 
selvmordsrisikoen. Videre må graden av selvmordsrisiko i enkelte situasjoner kunne spille inn i 
vurderingen av om vilkåret om «alvorlig sinnslidelse» må anses oppfylt (se Syse, 2007 s. 189 «Psykisk 
helsevern- loven med kommentarer»)14. 
 

I utgangspunktet har begrepet nær tilknytning til psykosene, men også andre tilstander skal 
kunne dekkes av begrepet. Det synes imidlertid ikke klart hvilke tilstander det her er snakk 
om.  
 
Hvorvidt en suicidal pasient oppfyller hovedvilkåret, er ikke alltid lett å avgjøre ut fra lovens 
ordlyd eller begrepsavklaringen som beskrevet over. Dersom den suicidale pasienten er 
psykotisk, er det klart hjemmel for å anvende tvang. Men hva med en ikke-psykotisk suicidal 
pasient?  
 
2.1.2.1 Suicidalitet 
Et sentralt spørsmål blir hvorvidt suicidalitet i seg selv kan oppfylle hovedkriteriet. Jeg har 
ikke funnet noen rettsavgjørelser som avklarer dette spørsmålet15. 
 
I retningslinjene for selvmordsforebygging fra helsedirektoratet står det  
at “ved akutt selvmordsrisiko bør pasienter behandles på lukket avdeling. Det må da foreligge 
et rettslig grunnlag for dette…16”. Det står også at ved frivillig innleggelse kan det oppstå 
situasjoner der pasienter med selvmordsrisiko forlater avdelingen og tar sitt eget liv, og at der 
det er høy selvmordsrisiko, vil det være riktig å vurdere tvungen observasjon/tvungent 
psykisk helsevern, selv om pasienten har avgitt et gyldig samtykke til behandling17.  Det er 
naturlig å tolke retningslinjene slik at pasienter med akutt selvmordsfare bør tvangsinnlegges 
for å forhindre at de tar sitt eget liv, i noen tilfeller til og med dersom frivillig innleggelse er 
mulig. Det synes imidlertid som om akutt suicidalitet i seg selv ikke gir automatisk rettslig 
grunnlag. Videre i retningslinjene står det at forhold som vil kunne tale for at det foreligger 
alvorlig sinnslidelse, kan være at vedkommende lider av en alvorlig depresjon eller har et 
funksjonsfall også utover selvmordsrisikoen18. Det virker også  her som om selvmordsfare i 
seg selv ikke er tilstrekkelig. Men så står det lenger ned at graden av selvmordsrisiko i enkelte 
situasjoner må kunne spille inn i vurderingen av om vilkåret om «alvorlig sinnslidelse» må 
anses oppfylt. Hvis selvmordsrisikoen er stor nok, vil dette altså kunne være avgjørende for 
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om pasienten regnes for å ha en alvorlig sinnslidelse? En kan i så fall spørre seg om hva som 
er hensikten med farekriteriet? Disse spørsmålene kommer jeg tilbake til i avsnitt 2.2.  
 
Slik jeg tolker lovens ordlyd, rettspraksis og de nasjonale retningslinjenes anbefalinger, er 
suicidalitet alene ikke nok til å oppfylle kravet om alvorlig sinnslidelse. Det neste spørsmålet 
jeg vil stille, er hvorvidt hovedkriteriet kan være oppfylt hvis suicidalitet er tilstede som et 
tillegg til at det foreligger depresjon. 
 
2.1.2.2 Depresjon 
Den vanligste diagnosen blant selvmordsnære pasienter er depresjon, ofte uten psykotiske 
symptomer.  Hvorvidt depresjon da kan regnes som alvorlig sinnslidelse er ikke klart, verken 
ut fra lovens ordlyd eller rettspraksis. Jeg har ikke funnet noen rettsavgjørelser som kan 
klargjøre dette spørsmålet19. Ifølge retningslinjene for selvmordsforebygging fra 
helsedirektoratet kan alvorlig depresjon, som nevnt tidligere, tale for at det foreligger alvorlig 
sinnslidelse20.  
 
Hvis depresjonen skal kunne oppfylle kravet til ”alvorlig sinnslidelse” må, ifølge 
begrepsavklaringen slik den fremgår i rundskrivet til pshvl., pasienten presentere med store 
karakteravvik, der depresjonen medfører tap av mestrings- og realitetsvurderingsevnen. Dype 
depresjoner kan føre til karakteravvik hos pasienten, og det er helt klart at mestringsevnen i de 
fleste tilfeller vil være redusert.  
 
Hvorvidt eller i hvilken grad realitetsvurderingsevnen er svekket, er nok ikke alltid like klart. 
Noe av grunnen til dette er kanskje at det er usikkerhet knyttet til hva som legges i begrepet 
”tap av realitetsvurderingsevne”? Mitt inntrykk er at begrepet ofte brukes mer eller mindre 
synonymt med begrepene ”virkelighetsbrist” og ”svekket virkelighetsoppfatning”, og at det 
ofte benyttes når pasienter har psykotiske eller nær-psykotiske symptomer. Begrepet betyr vel 
bokstavelig talt manglende evne til å vurdere eller se virkeligheten slik den er (eller slik den 
fremstår for andre mennesker).  
 
Det kan argumenteres for at virkelighetsoppfatningen hos mange av dem som lider av 
depresjon, er forstyrret. Deprimerte pasienter har ofte et uforholdsmessig pessimistisk syn på 
verden og seg selv. Et syn som forandrer seg når pasienten blir frisk fra depresjonen. Når et 
menneske ser så mørkt på tilværelsen at han ikke ønsker å leve lenger, og dette er et kjent 
symptom på hans psykiske lidelse, vil det etter min mening være rimelig å hevde at 
sykdommen har ført til tap av realitetsvurderingsevne. Jeg har imidlertid inntrykk av at innen 
psykiatrien er begrepet forbeholdt symptomer som minner om dem man ser ved psykose. Hvis 
den deprimerte pasienten for eksempel mener at det er hans skyld at et fly har styrtet eller 
liknende, vil realitetsvurderingsevnen vurderes som svekket.  
 
Ifølge ordlyden i rundskrivet må pasienten ha store karakteravvik og depresjonen må medføre 
tap av mestrings- og realitetsvurderingsevnen hvis kravet om alvorlig sinnslidelse skal kunne 
oppfylles. I hvilken grad realitets- og mestringsevnen må være redusert før vi kan si at den 
tapt i denne sammenhengen fremkommer ikke klart i rundskrivet, loven eller rettspraksis. 
Hvis depresjon i seg selv kan kvalifisere til alvorlig sinnslidelse, gir tvangsparagrafen adgang 
til tvangsinnleggelse også dersom det ikke er fare for pasientens liv, dersom 
behandlingskriteriet er oppfylt. Det virker derfor rimelig å anta at for at vi skal kunne regne 
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en depresjon som alvorlig sinnslidelse, må det være snakk om en svært alvorlig depresjon 
med stor grad av funksjonssvikt.  
 
Blant pasienter med depresjon er det imidlertid ikke alltid alvorlighetsgraden av depresjonen, 
men ytre tilleggsfaktorer som kan være utslagsgivende for at de havner i selvmordskriser. 
Som nevnt over vil for eksempel tap av nære relasjoner eller tap av arbeid kunne være 
utløsende årsaker. Det juridiske kravet om at det foreligger alvorlig sinnslidelse vil således, 
for mange av disse pasientene, neppe kunne sies å være oppfylt. 
 
2.1.3 Farekriteriet 
Farekriteriet oppfylles hvis ”tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at 
vedkommende på grunn av sinnslidelsen utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller 
andres liv eller helse”.  
 
2.1.3.1 Vurdering av selvmordsrisiko  
Ved selvmordsrisiko vil, som nevnt tidligere, pasienten kunne utgjøre en «nærliggende og 
alvorlig fare for eget liv eller helse», slik at farekriteriet sånn sett vil kunne være oppfylt. 
Dette krever imidlertid at vi med forholdsvis stor sikkerhet må kunne vite at det faktisk er 
selvmordsfare tilstede, og at den er nærliggende og alvorlig. Dette forutsetter en pålitelig 
risikovurdering. Så, hvor gode er risikovurderingene?  
 
Vurdering av selvmordsrisiko er en vanskelig oppgave. Det finnes ikke noe standardisert 
instrument som gir et nøyaktig svar på om og hvor stor selvmordsrisiko som foreligger.21 
Risikofaktorer for selvmord har videre både lav spesifisitet og lav sensitivitet22. 
Mens selvmordstanker og selvmordsplaner ikke er uvanlig hos mennesker med psykiske 
lidelser, er selvmord og selvmordsforsøk sjeldnere. Dette gjør det komplisert å vurdere grad 
av selvmordsrisiko for pasienter som har selvmordstanker. Vurderingen forutsetter kunnskap 
om risikofaktorer, diagnostikk og kliniske intervjuferdigheter23.  
 
Det finnes ingen dokumentasjon på at selvmord kan forutses24. Det kan sånn sett betviles om 
farekriteriet kan innfris. Det er imidlertid vanskelig å tenke seg hvordan det vil være etisk 
mulig å gjøre gode studier for å bevise hvor gode risikovurderingene er. Manglende 
dokumentasjon betyr ikke at det er umulig å gjøre gode risikovurderinger. De fleste erfarne 
klinikere vil nok hevde at ved bruk av den kunnskapen som fins og godt klinisk skjønn, vil det 
være mulig å gjøre en pålitelig vurdering av hvorvidt pasienten i hvert enkelt tilfelle utgjør en 
nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller helse.   
 
 
2.1.3.2 Behandlingseffekt 
For at farekriteriet skal være oppfylt er det imidlertid ikke nok at det foreligger en pålitelig 
risikovurdering. Loven stiller også krav til effekt av behandling. Lovteksten sier at tvungent 
psykisk helsevern må være nødvendig for å hindre at pasienten tar sitt liv. Det blir derfor 
naturlig å spørre om tvangsinnleggelse faktisk reduserer pasientens selvmordsfare. Det vil 
selvsagt være mulig å hindre pasienten i å ta sitt liv under selve innleggelsen, men hvis 
innleggelsen skal være hensiktsmessig bør den også redusere risikoen på lenger sikt.  
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Helsedirektoratets retningslinjer for selvmordsforebygging er basert på en grundig 
kunnskapsoppsummering25. Kunnskapsoppsummeringens konklusjoner tyder på at det 
mangler dokumentasjon på at tvangsinnleggelser reduserer selvmordsfare. De fant ingen 
studier av effekten av hospitalisering ved selvmordsfare som gav grunnlag for å trekke 
konklusjoner med hensyn til hvilke pasienter som bør innlegges. De fant heller ingen studier 
som har undersøkt effekten av beskyttelsestiltak (begrenset tilgang til farlige midler og 
fysiske sikringstiltak i institusjoner, «ikke-selvmordskontrakter», overvåkning) på 
selvmordsatferd. Metodiske svakheter gjorde det vanskelig å trekke sikre konklusjoner fra 
studier av behandlingskjedetiltak. Videre konkluderes det med at det er et stort behov for 
forskning som evaluerer effekten av ulike typer intervensjoner26. 
 
På tross av at det mangler dokumentasjon på at tvangsinnleggelse i seg selv reduserer 
selvmordsrisiko, kan vi ikke utelukke dette. Det finnes noe dokumentasjon på behandling som 
har effekt på suicidalitet i seg selv, for eksempel antidepressiver og psykoterapi27. Der 
suicidaliteten er et symptom på en kjent psykisk lidelse, vil dessuten behandling av 
grunnlidelsen kunne redusere eller fjerne selvmordsrisikoen. Det fins god dokumentasjon for 
behandling som virker mot de psykiatriske lidelsene som ofte ligger til grunn for 
suicidaliteten28. Når pasienten motsetter seg behandling, kan tvangsinnleggelse ses som et 
nødvendig middel for å gi pasienten behandling som virker. En kan tenke seg at deler av 
behandlingen, for eksempel psykoterapi, vil være avhengig av at pasienten samarbeider. I 
situasjoner der pasienten synes å være i en akutt selvmordskrise, kan det imidlertid synes 
hensiktsmessig med en kortvarig tvangsinnleggelse for å roe situasjonen. Pasienten vil 
kanskje etter kort tid være mottagelig for frivillig behandling. 
 
2.1.3.3 Kan farekriteriet påvirke vurderingen av om hovedkriteriet er oppfylt? 
Loven sier at pasienten må ha en ”alvorlig sinnslidelse” og i tillegg må det være nærliggende 
fare for pasientens liv (eller andres liv, eller behandlingskriteriet må være innfridd).  
Tilleggsvilkåret 3 a virker således rettet nettopp mot pasienter med selvmordsrisiko. Det 
virker således naturlig å tolke lovens ordlyd slik at den alvorlige sinnslidelsen skal være noe 
annet enn  selvmordsrisikoen i seg selv.  
 
Det er imidlertid ofte nettopp på grunn av fare for pasientens liv at tvangsinnleggelse er 
aktuelt når det gjelder suicidale pasienter. Hvis pasienten lider av depresjon, er det ofte ikke 
depresjonen i seg selv som fører til at legen ønsker å legge inn pasienten, men faren for at 
pasienten tar sitt eget liv.  
 
Det er et uavklart spørsmål om en ”overoppfylling av tilleggsvilkårene” vil kunne spille inn i 
vurderingen av om hovedvilkåret er oppfylt. Høyesterett har vært inne på spørsmålet i 
huleboerdommen. Det ble hevdet at hvorvidt huleboeren oppfylte hovedkriteriet, skulle 
bestemmes uavhengig av om det var sommer eller vinter, altså uavhengig av om det var 
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helseskadelig å bo i hulen29.  
 
 Ifølge Syse bør suicidalfare kunne spille inn i avgjørelsen av om alvorlig sinnslidelse 
foreligger: 
 

Overoppfyllelse av ett av de to tilleggsvilkårene vil etter mitt syn i seg selv kunne virke tilbake på 
vurderingen av om hovedvilkåret er oppfylt, særlig der det ikke foreligger en psykosediagnose. (…) 
tilleggsvilkårets alvorlighetsgrad, ikke minst ut fra en konkret farevurdering, bør i enkelte situasjoner 
kunne spille inn ved vurderingen av om hovedvilkåret må anses oppfylt. Dette vil for eksempel være 
situasjonen ved alvorlige depresjoner med fare for selvmord30 

 
2. 2 Tvungen observasjon 
Leger velger ofte å benytte observasjonsparagrafen (§3.2  i phvl.) ved innleggelse av suicidale 
pasienter fordi de er usikre på om vilkårene i tvangsparagrafen er oppfylt.  
Observasjonsparagrafen gir grunnlag for tvungen innleggelse i inntil 10 dager (med en åpning 
for ytterligere 10 dager etter godkjenning fra Kontrollkommisjonens leder) for å avklare om 
vilkårene i §3.3 er oppfylt. Etter forarbeidene fremgår det at i praksis er det vilkår nr. 3 i 
tvangsparagrafen som skal vurderes. De resterende vilkårene i §3.2 og §3.3 er i hovedsak 
sammenfallende.31 
 
For å kunne legge inn pasienten til observasjon krever loven at det er overveiende sannsynlig 
at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og at minst ett av de to tilleggskriteriene er oppfylt. 
Hvis legen mener at pasienten er selvmordsnær, men sannsynligvis ikke har en alvorlig 
sinnslidelse, kan han altså ikke legge inn til tvungen observasjon. Loven tillater altså en viss 
tvil, men det må være klar sannsynlighetsovervekt for at pasienten er alvorlig sinnslidende.  
 
For å benytte observasjonsparagrafen bør legen, ifølge loven, ha sterke indikasjoner på at 
pasienten har en alvorlig sinnslidelse. En kan imidlertid få inntrykk av at noen leger, nettopp 
når de mener at pasienten sannsynligvis ikke har en alvorlig sinnslidelse, velger å legge inn til 
observasjon.  Som vi har sett av diskusjonen over, kan tvangsparagrafen tolkes slik at 
pasienten ”bør” være psykotisk eller være i en svært alvorlig psykisk tilstand med 
realitetsbrist og betydelig funksjonssvikt for å kunne oppfylle kravet til alvorlig sinnslidelse. 
Når leger da står overfor ikke-psykotiske pasienter, eller pasienter som virker 
realitetsorienterte, men som virker selvmordsnære, velger de kanskje å legge inn til 
observasjon fordi denne paragrafen virker ”mindre streng”. Men ifølge loven skulle det etter 
deres vurdering være overveiende sannsynlig at det faktisk foreligger psykose eller 
tilsvarende alvorlig psykisk lidelse.   
 
Observasjonsparagrafen skal altså kunne benyttes når legen er usikker på pasientens tilstand. 
Men en kan lure på om det noen ganger er loven, og ikke pasientens tilstand som er uklar for 
legen. Kan det tenkes at leger rett og slett er usikre på hva begrepet alvorlig sinnslidelse kan 
omfatte og derfor velger §3.2 istedenfor §3.3? Eller at de kanskje til og med kan mene at det 
ikke foreligger ”alvorlig sinnslidelse”, men selvmordsfare, og at man da kan legge inn til 
observasjon likevel?  
 
Mange leger vil nok  føle at det er nødvendig å innlegge pasienter med akutt selvmordsrisiko, 
også mot pasientens vilje, og kanskje også uavhengig av om de juridiske kravene er innfridd. 
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En innleggelse til tvungen observasjon kan oppfattes som et livreddende tiltak der og da. I 
noen tilfeller vil det kanskje være nettopp det pasienten som er i en akutt selvmordskrise 
trenger. Noen ganger vil kanskje noen få timer med støtte være tilstrekkelig til å avverge den 
akutte krisen, og innen spesialisten har gjort sin vurdering, er faren over. Tvungen 
observasjon vil sannsynligvis også oppleves mindre krenkende for pasienten enn 
tvangsinnleggelse. 
 
2.3 Kan nødrettsbetraktninger hjemle bruk av tvang overfor suicidale pasienter? 
Nødrettsbestemmelsen i straffelovens §47 åpner for en rett til å gripe inn dersom liv står i 
fare.  
 
§ 47. Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget for at redde nogens Person eller Gods fra en paa 
anden Maade uafvendelig Fare, naar Omstændighederne berettigede ham til at anse denne som særdeles 
betydelig i Forhold til den Skade, som ved hans Handling kunde forvoldes.  
 
Samtidig har pasienten rett til selvbestemmelse, dette kommer klart til uttrykk i 
pasientrettighetslovens kapittel 3 og 4, og i phvl kapittel 2 og 3. Pasientens rett til å nekte 
behandling må derfor avveies mot helsepersonellets rett til å berge liv. Men i 
helsepersonellovens §7 er det gitt en mer vidtrekkende bestemmelse som pålegger 
helsepersonell en straffesanksjonert plikt til å gripe inn i nødrettsliknende situasjoner32: 
 
§ 7. Øyeblikkelig hjelp  
       Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. 
Med de begrensninger som følger av pasientrettighetsloven § 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis selv om 
pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen.  
       Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta nødvendige undersøkelser.  
       Plikten gjelder ikke i den grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å gi helsehjelpen.  
 
 
Legen skal altså straks hjelpe det han evner når det må antas at hjelpen er påtrengende 
nødvendig. Dette innebærer et visst skjønn. I følge rundskrivet til loven er bestemmelsen ment 
å fange opp situasjoner som krever livreddende innsats og innsats for å avverge alvorlig 
helseskade for å hjelpe pasienten ut av en akutt situasjon. I rundskrivet står det videre at som 
et alminnelig utgangspunkt kan man si at øyeblikkelig hjelp-plikten blant annet vil omfatte 
situasjoner der det oppstår et akutt behov for undersøkelse og behandling. At hjelpen er 
"påtrengende nødvendig" innebærer også at hjelpen kan ha en effekt på helsetilstanden. Den 
innebærer dessuten en tidsavgrensning. I det faren er over, og hjelpen ikke lenger er 
påtrengende nødvendig, opphører plikten33.  
 
Mange leger vil nok mene at hjelpen er påtrengende nødvendig når de står overfor en pasient 
med akutt alvorlig selvmordsfare, og at de dermed har plikt til å hjelpe.  
 
Det finnes unntak fra handlingsplikten, som vi ser henviser § 7 til pasientrettighetslovens § 4-
9, som beskriver disse unntakene:  
 
§ 4-9. Pasientens rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner  
       Pasienten har på grunn av alvorlig overbevisning rett til å nekte å motta blod eller blodprodukter eller til å 
nekte å avbryte en pågående sultestreik.  
       En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling. Er en døende pasient ute av stand til 
å formidle et behandlingsønske, skal helsepersonellet unnlate å gi helsehjelp dersom pasientens nærmeste 
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pårørende tilkjennegir tilsvarende ønsker, og helsepersonellet etter en selvstendig vurdering finner at dette også 
er pasientens ønske og at ønsket åpenbart bør respekteres.  
       Helsepersonell må forsikre seg om at pasient som nevnt i første og annet ledd er myndig, og at 
vedkommende er gitt tilfredsstillende informasjon og har forstått konsekvensene for egen helse ved 
behandlingsnektelsen.  
 
I noen tilfeller vil den selvmordsnære pasienten kunne befinne seg i den sistnevnte 
situasjonen. Debatten om legalisering av aktiv dødshjelp vitner om dette. Vi vet dessuten at 
alvorlig somatisk sykdom er en risikofaktor for selvmord. I disse situasjonene kan det 
argumenteres for at hjelpeplikten bortfaller. Men mange tilfeller vil nok de suicidale 
pasientene langt fra befinne seg i noen av de beskrevne situasjonene. De vil således ikke være 
”immune” mot livreddende inngrep fra helsetjenesten.  
 
Hvis legen står overfor en suicidal pasient som han vurderer som ikke alvorlig sinnslidende, 
kan han ikke iverksette tvangsbehandling med hjemmel i psykisk helsevernloven. Det kan 
argumenteres for at nødrett kan gi hjemmel for tvangsinnleggelse i disse situasjonene. Med 
utgangspunkt i helsepersonellovens § 7 kan det hevdes at legen til og med har plikt til å 
hindre pasienten i å ta sitt eget liv. Men ifølge rundskrivet til helsepersonelloven kan ikke 
plikten til øyeblikkelig hjelp benyttes som grunnlag for tvangsinnleggelser. Det påpekes at da 
må kriteriene i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern legges til grunn34.  
 
Det er rimelig at psykisk helsevernloven skal være den loven som benyttes som grunnlag når 
pasienten skal legges inn til tvungent psykisk helsevern. Men det oppstår en konflikt når legen 
mener han har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp overfor en person i en akutt selvmordskrise, og 
ikke lovlig kan legge inn pasienten i en psykiatrisk avdeling. Det er sannsynligvis her han vil 
kunne få hjelp. I disse situasjonene burde man kanskje kunne anvende nødrett også innen 
psykisk helsevern, fordi man da slipper å sette psykisk helsevernlovens begrep ”alvorlig 
sinnslidelse” på strekk.   
 
3. Etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter 
Riktig tvangsbruk innen psykisk helsevern må være basert på en fornuftig avveining av etiske 
prinsipper. I den videre framstillingen vil jeg rette hovedfokus mot to sentrale prinsipper: 
Autonomi som prinsipp og prinsippet om å gjøre det gode. Bruk av tvang overfor suicidale 
pasienter fører til at disse verdiene kommer i konflikt med hverandre. Pasientens 
selvbestemmelsesrett taler mot bruk av tvang og for at pasienten selv skal ha 
behandlingsavgjørelsen. Samtidig vil legens plikt til å gjøre det gode, kunne rettferdiggjøre 
bruk av tvang for å redde pasientens liv. Har et menneske rett til selv å bestemme hvordan han 
skal dø? Eller er det en leges plikt å gripe inn for å redde liv? De fleste vil være enige i at 
svaret på begge disse spørsmålene vil være ja i noen situasjoner og nei i andre. Jeg vil i det 
videre forsøke å belyse hvordan disse ulike og motstridende hensynene kan balanseres.  
 
3.1 Autonomi 
Autonomi som prinsipp er fundamentalt i dagens rettsstater. Prinsippet har et sterkt 
menneskerettslig vern og kommer også tydelig til uttrykk i pasientrettighetsloven og psykisk 
helsevernloven35 36. I utgangspunktet vil bruk av tvang krenke pasientens rett til 
selvbestemmelse. Noen ganger har imidlertid pasienter nedsatt beslutningskompetanse og 
dette vil kunne innskrenke deres rett til selvbestemmelse. I hvilken grad en suicidal pasient 
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har forutsetninger for å handle autonomt, vil således være avgjørende for å rettferdiggjøre 
bruk av tvang. 
 
Autonomi kommer av gresk: auto= selv og nomos= lov. Det dreier seg altså bokstavelig talt 
om ”selvlovgivning”37. Prinsippet om autonomi ble beskrevet av Kant for 250 år siden. Han 
baserer sin etikk på at menneskets fornuft gir mulighet for fri og ansvarlig handling 
(autonomi). I følge Kant er erkjennelsesevne og en viss følelsesmessig stabilitet forutsetninger 
for autonomi38.  
 
Hva som ligger i begrepet erkjennelsesevne, er kanskje ikke åpenbart. Store Norske leksikon 
definerer ”erkjennelse” slik: den virksomhet hvorved vi vinner kunnskap; også brukt om selve 
kunnskapen eller innsikten. Erkjennelsesevne handler altså om evnen til å oppnå innsikt eller 
kunnskap. Slik jeg forstår begrepet, og Kants filosofi, handler det også om en evne til å forstå 
virkeligheten slik den er, altså å ha en adekvat virkelighetsoppfatning. 
 
Adekvat erkjennelsesevne, eller virkelighetsoppfatning, er også i dag en veletablert betingelse 
for autonomi. Det gjenspeiles i utformingen av både psykisk helsevernloven, 
pasientrettighetsloven og menneskerettighetene. Tap av erkjennelsesevne er nettopp 
grunnlaget for at pasienter kan bli fratatt sin juridiske selvbestemmelsesrett. Dette er et 
hovedargument for at det er riktig at pasienter med ”alvorlig sinnslidelse”, i form av psykotisk 
sykdom, blir tvangsinnlagt, som diskutert i oppgavens del 2. Det er også på grunn av tapt 
erkjennelsesevne at pasienter kan bli vurdert til å mangle samtykkekompetansen i henhold til 
pasientrettighetsloven39.  
 
Et viktig spørsmål blir hvorvidt suicidale pasienter har god nok erkjennelsesevne eller 
virkelighetsoppfatning. Dette spørsmålet har jeg allerede vært inne på tidligere i oppgaven, 
under diskusjonen av begrepet ”alvorlig sinnslidelse”.  
 
Som diskutert, er suicidalitet oftest knyttet til depresjon, og det kan argumenteres for at den 
psykiske lidelsen reduserer erkjennelsesevnen i så stor grad at forutsetningene for autonomi 
ikke er oppfylt40. Det er imidlertid ikke alle som er enige i dette. Psykiateren Thomas Szasz 
argumenterer for eksempel mot psykiatriseringen av suicid som fenomen, og ser suicid som et 
rent moralfilosofisk anliggende. Han hevder at det ikke foreligger noen etisk rett til å 
intervenere overfor mennesker i suicidale kriser.41 Den norske filosofen Peter Wessel Zappfe 
deler dette synet. Mens mange mener at innskrenket erkjennelsesevne nettopp er et 
kjennetegn ved suicidale pasienter, hevder han faktisk det motsatte. Han beskriver det 
meningsløse og absurde ved livet og hevder at de fleste mennesker overlever ved å fortrenge 
denne absurditeten. De ”lærer at redde sig ved kunstig at reducere sitt bevissthetsinnhold”. 
Han hevder også at flere av de tilstandene som psykiatrien anser som patologiske, som 
depresjon, livsangst og næringsvegring, kan være uttrykk for en dypere og mer umiddelbar 
forståelse av livet. ”Det moderne barbari med at ”redde” selvmordere hviler paa en 
haarreisende misforståelse av tilværelsens væsen”. Han hevder altså at det ikke er den som 
begår selvmord, men den som hindrer det, som har en redusert virkelighetsoppfatning. Og at 
den som begår selvmord isteden har en dypere forståelse av livet. Men dette radikale synet 
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mangler empirisk forankring. Som vi skal se, tyder empirisk kunnskap tvert i mot på at 
suicidale pasienter preges av kognitiv innsnevring42.  
 
Rasjonalistisk filosofi har helt siden Kant sett en adekvat tidsoppfatning som en nødvendig 
betingelse for erkjennelse43. Et stort antall studier har vist at en suicidal krise har 
konsekvenser for menneskets tidsoppfattelse. Generelt synes denne å innsnevres og bli 
ensidig rettet mot nåtiden og den foreliggende situasjonen. Forestillingen om å ha en framtid 
er fraværende eller sterkt nedtonet, og tilstanden er preget av opplevd håpløshet. Uttrykket 
”tunnelsyn” har vært brukt for å betegne en slik midlertidig tilstand, preget av ensidig fokus 
på nåtid og den foreliggende situasjonen, og uten evne til nyfortolkning eller å se andre 
løsninger44.  
 
Kognitiv psykologisk teori har fokusert på tankeprosesser som hemmer aktiv problemløsning 
hos suicidale mennesker. Det har blitt gjort studier på de tankeprosessene som leder fra 
selvmordstanker til selvmordshandling. Sluttfasen i denne prosessen er ofte preget av såkalt 
kognitiv innsnevring: En tilstand der andre valgmuligheter enn selvmord er utilgjengelige. 
Selvmordsnære personer har også ofte kognitiv rigiditet i form av dikotom tenkning, der 
løsninger bare fremstår som ett av to, gjerne ytterliggående alternativer, med en uutholdelig 
psykisk tilstand som det ene alternativet og selvmord som det andre45.  
 
Det kan videre argumenteres for at drivkreftene bak selvmordet har underbevisst karakter. I 
nyere tid har fenomenet dissosiasjon fått oppmerksomhet og flere dissosiative tilstander er 
beskrevet. Det er beskrevet at empirisk forskning fatter ny interesse for at underbevissthet kan 
forklare deler av menneskelig adferd, inkludert selvmord46. Arne Thorvik skriver at dette i så 
fall er av stor betydning når man forsøker å finne fram til en etikk innenfor suicidologien. 
Mennesket kan ikke anses som autonomt dersom det styres av krefter det ikke selv har innsikt 
i eller mulighet for å påvirke47. 
 
Empirisk og teoretisk kan det altså se ut til at mange suicidale pasienter har svekket 
erkjennelsesevne. Dette vil kunne tale for at den suicidale pasienten har svekket autonomi og 
at tvang dermed er mindre krenkende. 
 
Som nevnt forutsetter Kant også en viss følelsesmessig stabilitet for at et menneske skal 
kunne handle autonomt. Selvmordsnære pasienter vil ofte ikke kunne karakteriseres som  
følelsesmessig  stabile. De fleste selvmordsnære pasienter lider som nevnt av en psykisk 
lidelse, de fleste av depresjon. Psykiske lidelser påvirker følelsesliv og stemningsleie. Når det 
gjelder depresjon, er det jo i stor grad nettopp dette som karakteriserer tilstanden. Også 
uavhengig av om det foreligger psykisk sykdom vil det være naturlig å tenke seg at det er 
sterke følelser i sving hos selvmordsnære pasienter. Det kan altså hevdes at alle suicidale 
pasienter har svekket autonomi fordi de er emosjonelt påvirket og dette vil påvirke deres 
handlingsevne.  
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7"!<0)N91.!"BBE=!0:(8(+$'&"$'(55!!1!E:'9-%+$%(/$"%(1"'6!"$G!DZ/5!0/*91'*1*:!,1+!a&RR-/!$GG"F!
7#!34156!'!"""!DZ/5!0/*91'*1*:!,1+!Y&*,!$GHK\!_!HF!
77!34156!'!""#!
7E!A/0+2Z!"BBE=!F2"2-'(1$."-/"(*'$*&>-*$."1$+"&$%12-.+&9)*+%(*/$."!1!E:'9-%+$%(/$"%(1!'!'!##!DZ/5!
0/*91'*1*:/N!,1+!b/@.!):!W1++1&Z'F!
7I!<0)N91.!"BBE=!0:(8(+$'&"$'(55!!1!E:'9-%+$%(/$"%(1"'!""#!DZ/5!0/*91'*1*:!,1+!U//*&&N'!"BB7F!
7H!34156!'!"$K!



! $E!

 
3.1.1 Autonomi som handlingsvalg 
Autonomibegrepet kan forstås på flere måter. Så langt i oppgaven har forståelsen av autonomi 
lagt vekt på personlige evner og egenskaper: Hvis pasienten har adekvat erkjennelsesevne og 
er følelsesmessig stabil, er han samtykkekompetent.  
 
Beauchamp og Childress mener at autonomibegrepet ikke må forstås ut fra personlighetstrekk 
eller egenskaper, men som handlingsvalg. Handlinger kan være autonome selv om personer 
ikke er det, og man kan tenke seg autonome personer som gjør ikke-autonome handlinger48. 
 
Beauchamp og Childress stiller tre betingelser for at handlingene skal uttrykke autonomi. De 
må være (1) utført med vilje, (2) utført på bakgrunn av en forståelse for situasjonen og (3) 
utført uten tvang. Ifølge Beauchamp og Childress er autonomi ikke et absolutt begrep, fordi 
kriteriene 2) og 3) ikke er det. Man kan forstå en situasjon mer eller mindre, og handlinger 
kan være utført under mer eller mindre tvang. Autonomi blir dermed også et gradert begrep 
og det vil avhenge av konteksten hvorvidt en handling kan regnes for å være tilstrekkelig 
autonom49. 
 
Hvorvidt selvmord som fenomen kan regnes for å være en autonom handling, kan drøftes i lys 
av disse kriteriene.  
 
Det første kriteriet er at handlingen må være utført med vilje. Dette må sies å være innfridd 
når vi snakker om selvmord. Det er alltid et element av bevisst vilje til selvskade ved 
selvmordshandlinger50. Vi ville ikke betegne handlingen som selvmord eller selvmordsforsøk 
hvis ikke det lå en intensjon om å drepe eller å skade seg selv bak handlingen. Det kan 
imidlertid være dypere intensjoner som ligger bak et selvmordsforsøk, den suicidale ønsker 
ikke nødvendigvis å dø. Dette kommer jeg tilbake til. Poenget her er at selvmordshandlingen 
kan regnes som en viljestyrt handling. 
 
Det andre kriteriet krever at handlingen må være utført på bakgrunn av en forståelse for 
situasjonen. I hvilken grad forstår den suicidale situasjonen han står i? Dette spørsmålet blir 
delvis belyst over, under diskusjonen om hvorvidt erkjennelsesevnen er intakt. Som 
beskrevet, har de fleste selvmordsnære en psykisk lidelse. Psykisk lidelse påvirker generelt 
persepsjoner, tankeprosesser, emosjoner og jeg-funksjoner som impulskontroll, affektkontroll, 
frustrasjonstoleranse, prospektiv kognisjon, håp og opplevelse av mening51. Som beskrevet 
over, er det vist at suicidale pasienter ofte har forstyrret tidsoppfatning, kognitiv innsnevring, 
manglende evne til å se alternative løsninger og stor grad av opplevd håpløshet. Når disse 
faktorene er tilstede, vil det tale for at situasjonsforståelsen er svekket. Det er også verdt å 
nevne at mellom 30 % og 50 % av dem som utfører selvmordshandlinger, utfører handlingen i 
alkoholpåvirket tilstand.52 Alkoholbruken vil kunne medvirke til å svekke 
situasjonsforståelsen.  
 
Noen ganger kan det imidlertid hende at forståelsen av situasjonen i stor grad er tilstede. Dette 
kan være tilfelle når mennesker står i situasjoner som faktisk virker håpløse objektivt sett. For 
eksempel vil et menneske som er døende av en smertefull sykdom, som vet at smerten vil bli 
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verre og verre og at hun har kort tid igjen, kunne sies å velge døden på bakgrunn av stor 
forståelse for situasjonen.  
 
Det tredje kriteriet er at handlingen må være utført uten tvang. Er selvmordshandlingen en fri 
handling? Edwin Shneidman, som blir omtalt som den amerikanske suicidologiens far, ser på 
selvmordshandlingen som en krisetilstand preget av udekkede psykologiske behov. Han 
mener de aller fleste mennesker i selvmordskriser vil være i en tilstand preget av uutholdelig 
psykisk smerte. Målet med selvmordshandlingen er å redusere eller eliminere den psykiske 
smerten53. Den selvmordsnære pasientens kognitive evner er innsnevret, og han ser bare to 
muligheter: enten må han fortsette å lide, eller han må dø54. Med dette perspektivet kan 
selvmordshandlingen ses på som et resultat av tvang. Den uutholdelige psykiske smerten 
driver ham til å begå selvmord. Dette kan sammenliknes med situasjoner der krigsfanger tar 
sitt liv med giftpiller og velger døden framfor tortur. Den store forskjellen er at krigsfangene 
faktisk bare har to alternativer. Den suicidale har i realiteten ofte flere muligheter, men han 
ser det ikke. Han vil dermed handle under opplevd tvang og ikke faktisk tvang. Tvangen kan 
sånn sett ses som et resultat av mangelfull situasjonsforståelse.  
 
Men også der situasjonsforståelsen er god, vil det kunne hevdes at det er elementer av tvang 
tilstede ved selvmordshandlinger. I eksempelet over, med pasienten som venter på å dø av en 
smertefull sykdom, kan det være smerten og sykdommen som tvinger henne til å velge døden. 
I en klinisk situasjon vil det selvsagt være avgjørende å klargjøre hvordan pasienten 
begrunner sitt selvmordsønske. Hvis hun ønsker å leve, men føler seg tvunget til å ta sitt liv 
fordi hun ser dette som den eneste måten å bli kvitt sin uutholdelige smerte på, blir det 
avgjørende om det er mulig å gi henne lindrende behandling. Hvis det ikke fins noen god 
måte å lindre hennes sykdom på, vil hun jo handle under faktisk tvang. I så henseende er 
handlingen ikke autonom, men likevel vil dette være en situasjon der mange mener det vil 
være galt å stoppe henne. Dette eksempelet illustrerer kanskje at vi noen ganger må akseptere 
at noen velger å begå selvmord, selv om selvmordshandlingen ikke er fullt autonom. 
 
Det er vanskelig å forestille seg at et menneske med full forståelse for situasjonen og uten 
noen form for verken opplevd eller faktisk tvang, ønsker å dø. I følge denne modellen er 
dermed selvmordshandlingen aldri fullt autonom. Det vil imidlertid kunne variere i hvilken 
grad autonomien er redusert, kanskje spesielt fordi situasjonsforståelsen varierer. I noen 
tilfeller er situasjonsforståelsen så dårlig at pasienten, eller handlingen, må regnes som ikke 
autonom. Dette vil for eksempel være tilfelle hos en pasient med aktiv psykose. Det vil også 
finnes pasienter på det andre ytterpunktet, der alle tre kriteriene er så nære oppfylt at vi kan 
snakke om tilnærmet autonome selvmordshandlinger. Mange selvmordsnære pasienter vil 
imidlertid befinne seg et sted mellom disse ytterpunktene. Jo nærmere de kan sies å være i 
stand til å gjøre autonome handlingsvalg, jo vanskeligere blir det å rettferdiggjøre tvangsbruk. 
 
En hensiktsmessig strategi overfor selvmordsnære kan være John Stuart Mill´s strategi om 
midlertidig intervensjon. Midlertidig inngripen rettferdiggjøres for å avgjøre hvorvidt 
pasienten handler autonomt eller ikke. Videre intervensjon er ikke tillatt hvis det er klart at 
personens handlinger er tilstrekkelig autonome55. Hva som skal til før handlingene regnes 
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som autonome nok vil imidlertid kunne diskuteres. Glanville Williams støtter denne 
strategien, men har et restriktivt syn på inngripen overfor suicidale pasienter. Han synes å 
mene at suicidale pasienter i de fleste tilfeller ikke har tilstrekkelig redusert autonomi til at det 
kan rettferdiggjøres å tvangsinnlegge: 
 

If one suddenly comes upon another person attempting suicide, the natural and humane thing to do is to 
try to stop him, for the purpose of ascertaining the cause of his distress and attempting to remedy it, or 
else of attempting moral dissuasion if it seems that the act of suicide shows lack of considerations for 
others, or else again from the purpose of trying to persuade him to accept psychiatric help if this seems 
to be called for… But nothing longer than a temporary restraint could be defended. I would gravely 
doubt whether a suicide attempt should be a factor leading to a diagnosis of psychosis or to compulsory 
admissions to a hospital. Psychiatrists are way too ready to assume that an attempt to commit suicide is 
the act of mentally sick persons.56 

 
Beauchamp og Childress kritiserer hans syn på to punkter. For det første hevder de at mangel 
på sterk intervensjon, signaliserer til potensielt suicidale mennesker at samfunnet ikke tar 
ansvar eller utøver omsorg. For det andre er mange av de som begår selvmords eller 
selvmordsforsøk er psykisk syke, klinisk deprimerte eller ustabile på grunn av en krise, og 
selvmordshandlingen derfor ikke er autonom57.  
 
Svekket autonomi vil være et argument for at det vil være riktig av legen å gripe inn og ta 
behandlingsavgjørelsen for pasienten. Legens ”plikt til å gjøre det gode” vil i mange tilfeller 
kunne hevdes å ha forrang for prinsippet om å respektere pasientens autonomi når denne er 
svekket. 
 
3.2 Prinsippet om ”å ikke skade” og ”å gjøre det gode” 
Å ikke skade og å gjøre det gode er verdier som har lange tradisjoner innen helsevesenet, 
verdier som har vært anerkjent i flere tusen år.  
 
Prinsippet om å gjøre det gode er potensielt mer omfattende enn prinsippet om å ikke skade. 
Det innebærer aktiv handling for å hjelpe andre, ikke bare å unngå skadelige handlinger. 
Prinsippet om å ikke skade er imidlertid et prinsipp som kan anses som mer absolutt. Det er 
etisk galt å skade et eneste menneske. Mens det er etisk riktig å hjelpe eller gjøre det gode for 
de menneskene vi står i et spesielt forhold til, er det ofte ikke forventet at vi hjelper dem vi 
ikke står i et spesielt forhold til. Vi er forpliktet til å handle i tråd med ikke-skade-prinsippet 
overfor alle mennesker i alle situasjoner, mens det ikke er mulig å gjøre det gode for alle. Det 
finnes imidlertid noen situasjoner der prinsippet om å gjøre det gode ikke bare bør være et 
ideal, men en forpliktelse58. 
 
 Beauchamp og Childress mener at en person X er forpliktet til å gjøre det gode mot en annen 
person Y, hvis og bare hvis, følgende betingelser er oppfylt: 
 

1. Y står i fare for å miste eller få betydelig redusert liv eller helse, eller en annen viktig 
interesse. 

2. X´s handling er nødvendig (som eneste handling eller i tillegg til andre handlinger) for 
å hindre dette tapet eller denne skaden i å skje. 

3. X´s handling (som eneste handling eller i tillegg til andre handlinger) vil med meget 
stor sannsynlighet hindre tapet eller skaden i å skje. 
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4. X´s handling vil ikke medføre betydelig fare, kostnad eller byrde for X. 
5. Nytten Y kan forventes å vinne, overgår enhver fare, kostnad eller byrde X påfører seg 

selv59. 
 
I mange tilfeller er det nok nettopp antagelsen om at disse betingelsene er innfridd som gjør at 
leger føler seg forpliktet til å gripe inn overfor suicidale pasienter.  
 
Den første betingelsen forutsetter at livet er en viktig interesse for Y. Det kan synes 
paradoksalt at faren for livet utgjøres av pasienten selv når det gjelder suicidale pasienter. 
Betingelsen synes imidlertid oppfylt: Pasienten står i fare for å miste livet (1). Legen ser det 
som nødvendig med innleggelse for å hindre ham i å ta sitt liv (2), og innleggelsen vil med 
stor sannsynlighet føre til at pasienten ikke begår selvmord (3). De tre første betingelsene 
forutsetter imidlertid at  legens vurdering av selvmordsrisiko er pålitelig, og at innleggelse er 
et nødvendig og effektivt tiltak. Dette ble diskutert i oppgavens første del. Det var vanskelig å 
trekke konklusjoner basert på dokumentasjon. Det er nok likevel mange leger, som ut fra 
klinisk erfaring, hevder at disse betingelsene ofte vil være innfridd i møtet med suicidale 
pasienter. De to siste betingelsene (4 og 5), kan vi vel konkludere med at er innfridd, da det 
sannsynligvis ikke medfører betydelige ulemper for legen å legge inn pasienten.  
 
3.2.1 Er livet alltid ”det gode”? 
I møte med selvmordsnære pasienter, vil legen ofte mene at det beste for pasienten er å leve, 
at han trenger behandling eller sosial støtte, og at han så vil se annerledes på sin situasjon. 
Legen vil da, utfra betingelsene over, være forpliktet til å redde pasientens liv. Når pasienten 
motsetter seg behandling, vil bruk av tvang kunne være nødvendig for å utføre denne plikten. 
Det oppstår da en konflikt mellom respekten for pasientens autonomi og legens etiske plikt til 
å gjøre det gode. Når ”løsningen” på denne konflikten blir å tvangsinnlegge pasienten kan 
dette ses på som et uttrykk for paternalisme.  
 
Paternalisme kan defineres som ”the intentional overriding of one person´s preferences or 
actions by another person, where the person who overrides justifies this action by appeal to 
the goal of benefiting or of preventing or mitigating harm to the person whose preferences or 
actions  are overridden” 60.  
 
Å gripe inn overfor suicidale pasienter kan forsvares ved hjelp av et paternalistisk perspektiv. 
Vi antar at pasientens egentlige interesse er å leve, men han forstår det ikke selv, så det er 
helsevesenets plikt å ”velge livet” for ham. For de fleste mennesker representerer livet 
kanskje den mest fundamentale av alle verdier. Det er derfor naturlig at når noen betviler at 
livet har verdi, og ønsker å ta sitt liv, blir dette oppfattet som et tegn på at personen er i en 
form for krise, eller at han eller hun er syk61. Selve livet er videre et sterkt rettsbeskyttet gode. 
Dette kommer til uttrykk både folkerettslig og i den norske lovgivningen. Det er derfor 
eutanasi er forbudt i de fleste land, og det er derfor helsepersonell har handlingsplikt i 
nødsituasjoner.62 63 64 Det å se livet som en verdi i seg selv, er et viktig argument for å gripe 
inn overfor suicidale pasienter. 
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Men som beskrevet tidligere i oppgaven, finnes det noen situasjoner der det vil være juridisk 
galt å gripe inn for å redde liv (livsforlengende behandling hos en døende pasient, sultestreik 
og blodoverføring til Jehovas vitner). Selv om de fleste vil mene at det er et dårlig valg når et 
Jehovas vitne velger å dø framfor å motta blod, må vi respektere hennes valg. Hennes rett til 
selvbestemmelse går derfor her foran plikten til å redde liv. I denne situasjonen har imidlertid 
ikke pasienten et egentlig ønske om å dø. Andre eksempler på det samme er sultestreikende, 
martyrer og selvmordsbombere, eller Sokrates som drakk gift fordi han nektet å bryte sine 
prinsipper. Her er ikke døden målet med handlingen, men en konsekvens, og handlingen kan 
derfor ikke defineres som en selvmordshandling. Men eksemplene illustrerer at det å velge 
bort livet, kan vurderes som en autonom handling, en handling vi kanskje bør akseptere, selv 
om vi mener at dette er et dårlig valg. Når mennesker nekter livsforlengende behandling, kan 
døden, på samme måte som ved selvmord, vurderes som et mål og ikke en uønsket 
konsekvens av handlingen. Det at vi tillater dette, illustrerer en aksept for at ikke alle liv er 
verdt å leve. Eksemplene tyder med andre ord på at plikten til å redde liv ikke er absolutt. 
 
Et signal om at mange mener at pasienter har rett til å velge døden, og at selvmord kan 
betraktes som potensielt rasjonelle, er at enkelte land tillater eutanasi og/eller legeassistert 
selvmord65. Den nederlandske loven stiller ikke krav til at det må foreligge terminal sykdom, 
og den innebærer at også psykiatrisk sykdom kan være grunnlag for frivillig aktiv dødshjelp66. 
I Chabotsaken i 1994 aksepterte Høyesterett legeassistert selvmord ved mental lidelse. Saken 
gjaldt en kvinne som var skilt, begge sønnene var døde. Kvinnen var åpenbart suicidal og 
nektet behandling. Hun led av en tilpasningsforstyrrelse kjennetegnet av depressiv 
sinnsstemning, uten tegn til psykose. Hun opplevde en intens, langvarig psykisk lidelse som 
for henne var uutholdelig og i følge legen (Chabot), uten utsikt til bedring67.  
 
 Mange selvmordsnære har motstridende følelser. Samtidig som de ønsker å dø, ønsker de å få 
hjelp til å leve videre. Svært mange, kanskje de aller fleste, er ambivalente helt inn i døden68. 
Ambivalens innebærer at disse pasientene kan være åpne for alternative løsninger og at de kan 
være mottakelige for hjelp. Ambivalens kan således være et argument for å gripe inn, roe 
situasjonen og styrke pasientens ønske om å leve. Det å gripe inn er et signal til pasienten om 
at andre mennesker mener hans liv er verdt å leve. Kanskje vil dette i seg selv styrke hans tro 
på livet.  
 
Selvmordstrusselen kan altså være et uttrykk for et rop om hjelp. Det kan i denne 
sammenheng argumenteres for at det å tvangsinnlegge ikke krenker pasientens autonomi, 
mens det å ikke gripe inn vil være å krenke pasientens ”dypere” autonome ønske om at legen 
velger livet for ham69.  
 
4. Avslutning 
I denne oppgaven har jeg forsøkt å belyse juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang 
overfor suicidale pasienter. 
 
Jeg har diskutert hvorvidt lov om psykisk helsevern åpner for bruk av tvang overfor ikke-
psykotiske suicidale pasienter. Det framgår av diskusjonen at både tvangsparagrafen og 
observasjonsparagrafen er uklare i så henseende.  
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Et sentralt spørsmål har vært hvorvidt suicidalitet i seg selv kan oppfylle hovedkravet i 
tvangsparagrafen, kravet om alvorlig sinnslidelse. Og videre om depresjon, som er den 
vanligste psykiske lidelsen hos selvmordsnære, kan oppfylle det samme kravet. Oppgaven har 
belyst at verken loven eller rettspraksis avklarer disse spørsmålene.  
 
Bak en suicidal krise ligger mange og kompliserte årsaksfaktorer. Kanskje gjør 
kompleksiteten i tilstanden det vanskelig å anvende tvangsparagrafen. Ofte er det kanskje 
ikke en alvorlig sinnslidelse som fører til selvmordsfaren, men et komplisert samspill av ytre 
livshendelser, personlige egenskaper og psykisk sykdom. Som beskrevet åpner 
tvangsparagrafen for at det gjøres en helhetsvurdering av hvorvidt ”alvorlig sinnslidelse” 
foreligger i hvert enkelt tilfelle og det er kanskje mulig å tolke loven slik at de fleste pasienter 
i selvmordskriser dekkes. Slik jeg ser det, er dette imidlertid ikke mulig uten å sette lovens 
begreper på strekk. Det er bra at loven åpner for bruk av skjønn. Etter min mening burde det 
likevel kommet klarere fram i lovteksten om det kan være hjemmel for å tvangsinnlegge ikke-
psykotiske suicidale pasienter.  
 
Jeg har videre diskutert farekriteriet, som forutsetter at det foreligger livsfare og at innleggelse 
er nødvendig for å hindre denne. Fordi det er vanskelig å gjøre gode risikovurderinger av 
selvmordsfare og fordi det ikke fins dokumentasjon for at tvang effektivt hindrer selvmord på 
sikt, kan vi ikke være sikre på at farekriteriet er oppfylt. Men legen kan kanskje likevel, ved å 
bruke klinisk skjønn, kunne være sikker nok.  
 
Oppgaven har også stilt spørsmål til om leger, når de står overfor suicidale pasienter som 
virker realitetsorienterte, velger å legge inn til observasjon fordi observasjonsparagrafen er 
”mindre streng” og fordi dette kan virke mindre krenkende for pasienten. Mitt inntrykk er at 
dette er tilfelle, også dersom det ikke er sterk mistanke om at det foreligger alvorlig 
sinnslidelse.  
 
Til slutt i oppgavens første del har jeg forsøkt å vise at nødrettsbestemmelser kan hjemle 
tvangsbruk overfor suicidale pasienter, men at det ikke er anledning til å benytte denne 
hjemmelen som begrunnelse for tvungent psykisk helsevern. Kanskje burde man kunne 
anvende nødrett også innen psykisk helsevern, fordi man da slipper å sette psykisk 
helsevernlovens begrep ”alvorlig sinnslidelse” på strekk?   
 
I oppgavens andre del, har jeg diskutert prinsippet om respekt for pasientens autonomi og 
prinsippet om å gjøre det gode. Jeg har forsøkt å vise hvordan disse prinsippene kommer i 
konflikt med hverandre, og hvordan en avveining mellom disse prinsippene vil være 
avgjørende for om det kan sies å være etisk riktig å gripe inn med tvang overfor suicidale 
pasienter. Jeg har til slutt forsøkt å svare på om livet alltid har positiv verdi. 
 
Jeg forsøker i oppgavens etikkdel å vise at det ofte, men ikke alltid er etisk riktig å gripe inn 
overfor suicidale pasienter. Plikten til å redde liv er ikke absolutt. Noen ganger vil det være 
riktig å la pasientens rett til selvbestemmelse gå foran plikten til å redde liv. Men i mange 
tilfeller vil selvmordskriser være betinget av omstendigheter som kan forandres, enten det er 
psykisk sykdom eller ytre hendelser. I disse situasjonene mener jeg at et paternalistisk hensyn 
forsvarer å gripe inn mot pasientens vilje. I en akutt situasjon kan det være vanskelig å 
vurdere hva som vil være det beste for pasienten. Etter min mening bør da ”tvilen komme 
livet til gode”, og man bør kunne tvangsinnlegge pasienten i en psykiatrisk avdeling for 
vurdering, også dersom det ikke foreligger mistanke om alvorlig sinnslidelse.  
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