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Sammendrag 

Enkelte menneskers forstyrrede forhold til inntak av mat og drikke, har vært et kjent 

fenomen i flere tusen år, og omtales allerede i overleveringer fra det gamle Egypt, 

mer enn 3000 år før vår tidsegning. Dette gjelder i første rekke mennesker med et 

næringsinntak langt under minimum for det som normalt skulle til for å opprettholde 

livet over tid. I middelalderens Europa kunne personer med ekstremt lite 

næringsinntak og uttalt asketisk livsførsel bli tillagt stor åndelig styrke, og 

derigjennom oppnå høy status i samfunnet eller i religiøse sammenhenger, samt i 

ettertid bli dyrket som hellige individer. Den nære historie derimot gir mange 

eksempler på til dels tragiske menneskeskjebner der det blir mer tydelig at de færreste 

av disse sultende menneskene har valgt denne livsformen frivillig, og mange avgår 

ved døden fordi de ikke selv er i stand til å ta kontroll over dette fenomenet som i 

våre dager kalles anorexia nervosa. 

Personer med anorexia nervosa har vært en vanskelig utfordring for det moderne 

samfunnet i alminnelighet og helsevesenet i særdeleshet i mer enn 150 år, og allerede 

på midten av 1700-tallet hevdet enkelte ledende vitenskapsmenn at disse menneskers 

forstyrrede kroppsbilde og unormale forhold til inntak av næring, måtte representere 

en alvorlig tilstand med ”sykelig sjelsinnhold”, og at disse menneskene var i sterkt 

behov av behandling for sin lidelse av kvalifisert helsepersonell. I løpet av de siste 

100-150 år har det vokst frem en økt forståelse for at anorexia nervosa har bakgrunn i 

psykologiske forstyrrelser, og regnes derfor i nyere tid som en psykiatrisk lidelse som 

gjennom sin uttrykksform gir store psykiske og somatiske konsekvenser. Fra midten 

av 1950-tallet har disse pasientene derfor blitt behandlet i både somatiske og 

psykiatriske institusjoner hvor det er satset store ressurser på å få pasientene i gang 

med normalt næringsinntak. For det meste har behandlingen vært ”frivillig”, men ved 

fremvekst av moderne psykiatrilovgivning i Norge rundt 1960, ble det i økende grad 

aktualisert om de sykeste av disse pasientene også kunne underkastes tvungen 

behandling med hjemmel i Lov om psykisk helsevern, og gis næringstilførsel mot sin 
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uttrykte vilje, på bakgrunn av deres manglende evne til selv å forstå sitt behov for 

ernæring. 

Ved moderne teknologi og ny medisinsk kunnskap er det nå mulig å ernære pasienter 

i lang tid vhja næringssonde til magen eller ernæring gitt direkte i blodårene, og det 

er mulig å ta sterk ytre kontroll over andre individer på denne måten. Fra særlig 

juridisk hold er det stilt spørsmål ved legaliteten i en slik inngripen i andre 

menneskers liv, og det er gjennom lovrevisjoner og lovendringer de siste 20-25 årene 

lagt sterke føringer, samt utarbeidet detaljerte forskrifter med retningslinjer, for når 

og hvordan man kan utøve denne typen tvang. Min oppgave har utgangspunkt i dette, 

og redegjør innledningsvis for den historiske utvikling og samfunnets syn på 

sykdommen frem til våre dager. Samtidig gjennomgås de juridiske bestemmelser som 

regulerer behandlingen av mennesker med så alvorlige spiseforstyrrelser at de selv 

ikke er i stand til å søke eller motta frivillig behandling, og uten tvungen ernæring vil 

lide alvorlig helseskade eller avgå ved for tidlig død. 

På midten av 1980-tallet var den offentlige oppfatning at det både var lovlig og 

ønskelig at sultestreikende mennesker kunne underlegges tvungen ernæringstilførsel 

for å unngå at disse ble påført helseskade eller død. Imidlertid er det ved fremvekst av 

sterke generelle pasientrettigheter fra tidlig på 1990-tallet, kommet mange 

motforestillinger til et slik syn, og ved utarbeidelse av ny pasientrettighetslov i 1999 

ble det implementert en rett til å ikke få avbrutt en sultestreik som var iverksatt på 

bakgrunn av alvorlig overbevisning, selv om denne ville føre til døden. Ved denne 

lovendringen og i tillegg endring i helsepersonelloven som medførte begrensninger i 

helsepersonells mulighet til å gripe inn nødrettslig, ble også den gjeldende 

rettstilstand rundt tvungen behandling av alvorlig anoreksi svært komplisert, og dette 

førte til flere dødsfall som trolig kunne vært unngått.  

I oppgaven – som er kritisk-normativ - presenteres offentlige og private dokumenter 

av medisinsk, psykiatrisk og juridisk karakter – der de juridiske og psykiatriske 

problemene i forhold til tvungen ernæring drøftes. Jeg presenterer også egne og andre 

klinikeres erfaring med denne typen behandling sett i lys av rettstilstanden før og 
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etter implementering av ny helselovgivning ved årtusenskiftet, og lar pasientene selv 

komme til orde med egne beretninger og synspunkter vedrørende tvungen 

behandling. Deretter gjennomgås prosessen mot revidert psykisk helsevernlov via to 

høringsrunder og påfølgende politisk vedtak sommeren 2006. Dette resulterte i en 

egen lovparagraf (§ 4-4 b) i revidert psykisk helsevernlov som ble implementert 

1.1.2007, og som regulerer bruken av tvungen ernæring for pasienter med alvorlig 

anorexia nervosa. Paragrafen slår fast at sykdommen under gitte forhold er å regne 

som en alvorlig sinnslidelse i lovens forstand, og da også ihht strenge kriterier kan 

behandles med tvungen ernæringstilførsel. Imidlertid er det fra klinisk hold reist 

spørsmål ved om den nye lovparagrafen er gitt med for snevert virkeområde, samt at 

det også er spilt inn flere kritiske bemerkninger til detaljer i forskriften som 

vanskeliggjør praktisk utøvelse av den nye lovebestemmelsen. Avslutningsvis 

forsøker jeg å besvare spørsmålet om rettstilstanden er blitt så god som den kunne bli 

i denne omgang, eller kunne blitt betydelig bedre ved å ta hensyn til det fremlagte 

materialet som ligger tilgjengelig for alle i lærebøker, behandlingsveiledere, juridisk 

veiledningslitteratur, offentliggjorte pasientberetninger, høringssvar og allerede 

etablerte behandlingsprogrammer m.m. Jeg konkluderer med at det er behov for rask 

evaluering av loven, og trolig behov for endringer eller presiseringer i forskriften før 

loven kan sies å være optimal og godt anvendbar. 
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1. Innledning 

1.1 Problemstillinger 

I denne oppgaven vil jeg – fra et psykiatrisk fagståsted og et juridisk amatør-ståsted – 

løfte frem noen sentrale teoretiske og praktiske problemer den vedtaksansvarlige (se 

under) må ta stilling til ved (psykiatrisk) behandling av personer med alvorlige 

spiseforstyrrelser. Jeg vil spesielt legge vekt på de juridiske og psykiatriske 

problemstillinger som iblant oppstår rundt den subgruppen pasienter som 

representerer de aller vanskeligste tilfellene av alvorlig anorexia nervosa – når de 

samtidig motsetter seg livreddende behandling eller tiltak som kunne hindre alvorlig 

helseskade eller død. Med utgangspunkt i bl.a. egne erfaringer vil jeg presentere 

relevante tekster og dokumenter fra det helserettslige feltet (inkludert nye – og ikke 

fult så nye - lover og forskrifter). Jeg refererer utvalgt litteratur, historiske 

dokumenter, artikler og referater m.m. fra det psykiatriske fagmiljøet i Norge, og fra 

andre land som har fått betydning for vår forståelse av sykdommens etiologi og 

behandling. Jeg har også gitt plass til innspill fra legfolk på området, interessegrupper 

og pasientene selv, for å gi et bilde av hvilke hovedstrømninger av holdninger som 

eksisterer og/eller er fremherskende i dagens Norge vedrørende behandling av denne 

pasientgruppen. Jeg har derigjennom forsøkt å redegjøre for det jeg oppfatter som 

”budskapet” om denne lidelsen, fra sentrale og anerkjente aktørers allment 

tilgjengelig lærebøker, lovkommentarer, behandlingsveiledere, terapiprogrammer og 

uttalte behandlingsfilosofier m.m., som et nødvendig bakteppe til den egentlige 

”forskningen” min, som søker å gi et bilde av de samlede signaler som er sendt inn i 

de politiske miljøer i senere år – inkl. 2 høringsrunder – i prosessen frem mot ny § 4-

4, b i revidert psykisk helsevernlov med tilhørende forskrifter, implementert 

1.1.2007.  

De problemstillingene jeg ønsker å belyse, er om den nye lovparagrafen faktisk er i 

tråd med den alminnelige rettsoppfatning på området, om den er i tråd med den 
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rådende tenkning innen ledende juridiske og psykiatriske miljøer, om den er blitt den 

avklaring og det redskapet den vedtaksansvarlige manglet for å kunne forhindre at 

pasienter blir påført alvorlige irreversible helseskader, og/eller berge flere pasientliv. 

Samtidig er det interessant å reflektere over om den nye tilføyelsen til loven også 

fører til at den vedtaksansvarlige i mindre grad enn tidligere, risikerer ubehagelige og 

tidkrevende tilsynssaker tuftet på en til dels uklar og åpenbart motstridende 

rettstilstand – slik det vel har vært, iallfall hittil. Jeg skal også gjøre det. 

Kort sagt – ble denne loven slik ”vi” ønsket? 

1.2 Kompetansen 

De færreste psykiatere eller psykologspesialister har noen formell juridisk skolering, 

og majoriteten av behandlere som skal turnere de vanskelige etiske, juridiske og 

psykiatriske problemstillinger som dukker opp i forannevnte situasjon, har som regel 

ikke mer formell juridisk kompetanse å bygge på enn de enkeltforelesninger og 

rettspsykiatriske kurser de er blitt furnert med gjennom sin studietid, samt under – og 

etter – spesialisering. Ellers har de i beste fall en eller flere erfarne kollegaer som kan 

bistå med råd og dåd ut ifra egne erfaringer på området, basert på en tilsvarende 

mangelfull basisskolering i jus. Nå er det jo slik at terapeuter innen noen felter i norsk 

psykiatri, som en følge av virksomhetens karakter, uvegerlig blir meget rutinert i 

aktivt å forholde seg til lover og forskrifter, og at det fokuseres særlig mye på jusen i 

behandlingshverdagen ved psykiatriske enheter hvor det utøves tvang i en eller annen 

form i forbindelse med inntak og behandling av pasienter. Slik sett tror jeg det mange 

steder kan befinne seg en betydelig uformell kompetanse på det juridiske feltet som 

regulerer virksomheten innen slike behandlingsmiljøer, en kompetanse som gjerne er 

møysommelig bygget opp ved selvstudium og ”learning by doing”, ved møter for 

klagesaksbehandling i kontrollkommisjoner, ved kontakt og dialog med 

tilsynsmyndigheter – og som nevnt ved både kollegial dialog, grunnkurs og 

etterutdanning av lege- og psykologspesialister. ”Fin-jusen” er allikevel gjerne 

forbeholdt de spesielt interesserte eller de som av forskjellige årsaker opplever seg 
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tvunget til nærmest på egen hånd å øke sin kompetanse på områder der andre må 

bestå embetseksamen før de tillates å praktisere. Og når det gjelder alvorlig anorexia 

nervosa har de kompliserte juridiske avveiningene den vedtaksansvarlige for 

behandlingen måtte foreta i senere år, parallelt innebåret en klinisk hasardiøs 

balansekunst med pasienten på kanten av stupet, en hårfin balansegang mellom rett 

og urett, mellom lov og ikke lov, mellom etisk og uetisk – mellom liv og død. 

Dessverre har det vært tilfeller hvor dette gikk galt, kanskje nettopp fordi 

balansegangen ble for hårfin og de kliniske avveiningene av den grunn ikke holdt 

stikk. Det kan synes som om flere dødsfall er en direkte følge av at lovverket tillot et 

for smalt handlingsrom for mulig livreddende intervensjoner (jfr. nødrett; se under), 

og at avstanden var for kort fra grenselinjen hvor pasienten ikke lenger uten videre 

kunne ”velge” å motsette seg behandling, til hun gikk utfor stupet – i døden. 

1.3 Avklaring av noen sentrale begreper 

Jeg vil i det følgende utdype noen sentrale begrep og betegnelser som er nyttige å 

kjenne betydningen av ved gjennomgang av den videre teksten: 

1.3.1 ICD-10 

I vanlig klinisk arbeid i Norge benyttes ICD-10[1] som offisielt verktøy for 

diagnoseklassifikasjon. Diagnoseverktøyet har røtter tilbake til 1850-årene, og var i 

utgangspunktet et klassifikasjonssystem for dødsårsaker (International List over 

Causes of Death; ILCD). Verdens helseorganisasjon (WHO) overtok ansvar for 

vedlikehold og oppdatering av diagnoseverktøyet fra 1948 (ved ILCDs 6. revisjon), 

og f.o.m. denne revisjonen ble også sykdomsårsaker innlemmet i diagnoseverktøyet. 

Femti år senere - fra 1994 - benytter alle WHOs medlemsland ICD-10 som klinisk 

klassifikasjonsverktøy. (Innen forskning er det fortsatt DSM-diagnosesystemet som 

er det rådende, dette utdypes ikke nærmere her). ICD står for International 

Classification of Diseases, mens 10-tallet bekrefter at den någjeldende versjonen er 

den 10. revisjonen, som ble foretatt i mai 1990 – altså for snart 17 år siden! Det har 
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skjedd mye i forhold til bl.a. anorexia nervosa i de 17 årene etter det, mht hvordan 

man forstår sykdommens etiologi og nosologi, for ikke å snakke om konsekvensene 

dette har fått både for behandlingen og jusen rundt disse pasientene i bl.a. våre nære 

naboland (Sverige, Danmark, Finland, England). Lite av denne nytenkingen er med i 

ICD-10, og kanskje klassifikasjonsverktøyet er modent for en ny revisjon?  

1.3.2 Anorexia nervosa – somatisk og/eller psykiatrisk sykdom? 

Sykdommen anorexia nervosa utløses i 9 av 10 tilfeller hos kvinner, gjerne i 

forbindelse med puberteten, og av praktiske årsaker omtaler jeg disse pasientene som 

”hun”. I ICD-10 er anorexia nervosa å finne i kapittel F som omfatter alle anerkjente 

psykiske lidelser fra schizofrenier til affektive lidelser – med og uten aktive 

psykosetegn – via personlighetsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser til demens og 

rusutløste psykiske symptomer samt vaneforstyrrelser som tics og neglebiting m.m., 

for å nevne noen. Typisk nok har anorexia nervosa i 1990 fått underkoding 50.0 og er 

satt i samme gruppe som fysiologiske og fysiske atferdssyndromer – hvilket kan 

utlegges at det i det minste forelå internasjonal konsensus ved seneste ICD-10-

revisjon i mai 1990 om å betrakte sykdommen som en type uartig atferd som hører 

vel så mye hjemme i somatikken som i psykiatrien. Det innrømmes imidlertid i ICD-

10 at det er vanskelig å fastsette de grunnleggende årsakene til sykdommen, og 

antydes ”stadig flere holdepunkter for interaktive sosiokulturelle og biologiske 

faktorer samt mindre spesifikke psykiske mekanismer og en sårbar personlighet”. En 

klarere link til psykiatri i den senere teksten nevner kriteriet ”forstyrret 

kroppsoppfatning” uten at dette forsøkes plassert (er det f.eks. nevrotisk eller 

psykotisk kvalitet over ”forstyrrelsen”?), samt at det som mulige tilleggsproblem 

nevnes tre komorbide tilstander (hhv depressive eller obsessive symptomer samt 

personlighetsforstyrrelse – alle tre gjenkjennelige trekk hos disse pasientene på 

gruppenivå). Det skal ikke benektes at uklarheter – og direkte uenighet – rundt 

sykdommens grunnleggende karakter som enten somatisk eller psykiatrisk sykdom, 

har ført til mang en debatt på våre hjemlige arenaer, og helt inntil de senere år kunne 

man for eksempel oppleve at enkelte kontrollkommisjoner systematisk skrev ut tildels 
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dårlige anorektikere fra tvungent psykisk helsevern (TPH) og døgnopphold, med 

begrunnelse i at hovedvilkåret alvorlig sinnslidelse, for opprettelse og opprettholdelse 

av TPH, ikke var oppfylt ved diagnosen anorexia nervosa, siden denne var å betrakte 

som en somatisk sykdom. Trenden på 1990-tallet har nok likevel vært en rask 

bevegelse i retning av i større grad å anerkjenne også anoreksi som sinnslidelse i 

lovens forstand, under nærmere spesifikke vilkår, samt som alvorlig sinnslidelse når 

lidelsen tar helt overhånd. Dette synet på sykdommen har ellers vært mer eller mindre 

fremherskende fra betydelig lenger tilbake i klinisk litteratur, og etter at de 

forannevnte kommisjoner gradvis skiftet syn, kan nok pendelen i noen tilfeller til og 

med ha svingt for langt den andre veien når det gjelder enkelte klagesaker. Men dette 

viser også hvor komplekse problemstillingene rundt denne pasientgruppen er. Se for 

øvrig omfattende og forståelig gjennomgang av bl.a. dette i Aslak Syses bok, Psykisk 

helsevernloven med kommentarer[2], 2. utgave sd. 207 ff, hvor dette utgreies på en 

lettfattelig og kompetent måte.  

ICD-10 beskriver anorexia nervosa slik: 

Lidelsen karakteriseres ved bevisst vekttap som fremkalles og vedlikeholdes av 
pasienten. Lidelsen forekommer hyppigst hos tenåringsjenter og unge kvinner, 
men tenåringsgutter og unge menn kan også rammes, likeledes 
prepubertetsbarn og kvinner frem til menopausen. Anorexia nervosa utgjør et 
selvstendig syndrom på følgende måte: 

• syndromets kliniske kjennetegn er lett gjenkjennelige, slik at diagnosen er pålitelig 

med bred enighet mellom klinikere, 

• oppfølgingsstudier har vist at blant pasienter som ikke helbredes, er det et betydelig 

antall som fortsetter å vise de samme hovedtrekkene ved anorexia nervosa i en 

kronisk form. 
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Selv om de grunnleggende årsakene til anorexia nervosa er vanskelige å 
fastsette, finnes stadig flere holdepunkter for at interaktive sosiokulturelle og 
biologiske faktorer er med på å forårsake lidelsen, på samme måte som 
mindre spesifikke psykiske mekanismer og en sårbar personlighet. Lidelsen er 
forbundet med underernæring av varierende alvorlighetsgrad, med sekundære 
endokrine og metabolske forandringer og forstyrrelser av kroppsfunksjoner. 
Det gjenstår noe tvil om hvorvidt den karakteristiske endokrine sykdommen 
bare skyldes underernæringen og den direkte virkningen av ulike atferdstyper 
som har forårsaket den (f eks innskrenket valg av matsorter, overdreven 
trening og forandring i kroppsbygning, selvfremkalte brekninger og bruk av 
avføringsmidler med påfølgende forstyrrelser i elektrolyttballansen), eller 
hvorvidt andre faktorer også er involvert. 

Diagnostiske retningslinjer 

Følgende kreves for at en sikker diagnose skal kunne stilles: 

• Kroppsvekten holdes minst 15 % under forventet vekt (enten ved vekttap eller ved 

manglende vektøkning), eller Quetelets kroppsmasseindeks (=BMI, se senere) er 17,5 

eller mindre. Prepubertale pasienter kan vise manglende evne til å nå forventet 

vektøkning i vekstperioden. 

• Vekttapet er selvfremkalt ved at ”fetende mat” unngås. Ett eller flere av følgende kan 

også være til stede: selvfremkalte brekninger og bruk av avføringsmidler, overdreven 

trening og bruk av appetittdempende midler og diuretika 

• Forstyrret kroppsoppfatning i form av spesifikk psykopatologi, der frykten for å bli 

overvektig vedvarer i form av en påtrengende, overdreven idé, og individet pålegger 

seg selv en lav vektgrense. 

• Omfattende endokrin sykdom som omfatter aksen hypothalamus-hypofyse-gonader, 

er til stede hos kvinner som amenorré og hos menn ved tap av seksuell interesse og 

potens. (Et klart unntak er vedvarende vaginale blødninger hos anorektiske kvinner 

som får hormonerstatningsterapi, vanligvis i form av befruktningshindrende piller). 

Det kan også være økte mengder av veksthormoner og kortisol, forandringer i den 

perifere metabolismen av tyreoideahormonet, og unormal insulinsekresjon. 

• Hvis utbruddet er prepubertalt, blir den pubertale utviklingen forsinket (vekststans, 

som hos jenter vises ved at brystene ikke blir utviklet og ved at det foreligger primær 

amenorré, og hos gutter ved at genitalene ikke utvikles normalt). Ved helbredelse blir 
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puberteten ofte fullført normalt, men den første menstruasjonen inntreffer sent. 

Differensialdiagnoser:  

Det kan foreligge tilknyttede depressive eller obsessive symptomer, eller 
kjennetegn ved en personlighetsforstyrrelse, som kan gjøre differensieringen 
vanskelig og gjøre det nødvendig med bruk av mer enn én diagnostisk kode. 
Differensialdiagnostiske somatiske årsaker til vekttap hos unge pasienter 
omfatter kroniske svekkelseslidelser, hjernesvulster og innvollsykdommer som 
Chrons sykdom eller malabsorbsjonssyndrom. 

1.3.3 Kontrollkommisjonen 

Kontrollkommisjonene utnevnes av departementet (selve utnevningen er delegert til 

fylkesmennene[3]) og har ansvar for å overvåke, kontrollere og etterprøve psykiatrisk 

behandlingsvirksomhet innen et gitt geografisk område som også bestemmes av 

departementet (denne siste oppgaven er delegert til Statens helsetilsyn). 

Kommisjonen er klageinstans for psykiatriske pasienter og deres nærmeste i forhold 

til f.eks. vedtak etter psykisk helsevernloven, og skal også på eget initiativ eller etter 

henvendelser fra personale, ta opp saker vedrørende behandlingen eller pasientenes 

velferd. Trenden er nok at oppfølging av det juridiske i forbindelse med innleggelser 

gis størst oppmerksomhet i deres virksomhet. Kommisjonen ledes av en jurist med 

kvalifikasjon som dommer, og består ellers av en lege og to andre medlemmer hvorav 

én skal ha vært under psykisk helsevern eller være nær pårørende til tidligere eller 

nåværende psykiatrisk pasient eller ha representert pasientinteresser i stilling eller 

verv. Kommisjonsmedlemmer utnevnes for 4 år, og kan gjenoppnevnes én gang (altså 

totalt 8 år). Kontrollkommisjonene er hjemlet i § 6 i psykisk helsevernloven av 1999 

og er videreført fra Lov om psykisk helsevern av 1961. 

1.3.4 Quetelets kroppsmasseindeks/(BMI) 

Quetelets kroppsmasseindeks er det samme som Body Mass Index (BMI) eller også 

Kroppsmasseindeks (KMI), og utgjør forholdstallet som fremkommer ved å ta en 

persons vekt (i kilo) dividert med kvadratet av den samme personens høyde (i meter). 

BMI som er det mest benyttede forkortelsen, kan benyttes for personer fra 16 års 
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alder og oppover. Normalområdet for skandinaver ligger mellom 18,5 og 25. 

(Eks.: En person på 1,70 m som veier 55 kg. BMI blir da 55 : (1,7)² = 19,0) 

1.3.5 Nødrett 

Fra boken Administrasjon og ledelse i helsevesenet[4] av Larsen og Berge, 2. utg. 

1993, s 242, hitsettes: 

(Det vil)..som regel være nødvendig med hjemmel for å gi en person 
behandling som personen ikke ønsker å få. Imidlertid er der noen 
unntak fra dette basert på nødrettssituasjoner. Bestemmelsen om 
nødrett finnes i straffeloven § 47. Bestemmelsen gir straffefrihet for 
ellers straffbare handlinger som er foretatt for å redde noens person 
eller gods fra en ellers uunngåelig fare. Det er imidlertid et vilkår at 
denne fare var større enn den eventuelle skade personen ble utsatt for 
ved den handlingen som ble iverksatt. 

Overført til helsetjenesten vil dette bety at en person kan undergis 
tvangsbehandling når dette anses nødvendig for å redde en persons liv 
eller for å unngå at personen blir alvorlig eller varig skadet. 

På dette grunnlag kan det være aktuelt å tvangsinnlegge en person i 
helseinstitusjon, foreta operative inngrep for å redde personens liv, 
foreta tvangsforing (min uthevelse) eller overføre blod til personer som 
ellers ville dø.  

Det er verdt å merke seg at dette ble skrevet uten uttalte motforestillinger av 

fremtredende ledere i norsk helsevesen så sent (eller tidlig?) som 1993 – altså 1 år før 

The Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe fra WHO[5], og 6 år 

før de omfattende endringene rundt sultestreik og nektelse av blodoverføring i 

pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven kom (1999). 

1.3.6 Vedtaksansvarlig 

Den faglig ansvarlige kan fatte vedtak etter bl.a. psykisk helsevernloven [6], så som 

vedtak om opprettelse av tvungent psykisk helsevern, vedtak om ransakelse og beslag 

under bestemte vilkår, vedtak om bruk av tvangsmidler, vedtak om skjerming, vedtak 

om behandling uten pasientens samtykke osv. Den vedtaksansvarlige er omtalt i § 1-4 
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i Psykisk helsevernloven med tilhørende forskrifter[7]. Det er avdelingssjefen ved 

den godkjente institusjonen som utpeker den (de) vedtaksansvarlige ved 

virksomhetsområdet. Grunnforutsetningen er at vedkommende som utpekes enten er 

a) legespesialist i psykiatri (som kan fatte alle typer vedtak) eller b) 

psykologspesialist med fordypningsområde innen det psykiatriske fagfeltet 

vedkommende skal virke i (f. eks voksenpsykiatri), samt ha minst 2 års klinisk 

erfaring fra det feltet han/hun skal fatte vedtak ved (psykologer kan ikke fatte vedtak 

om tvangsbehandling med legemidler). Leger under spesialisering i psykiatri kan 

fatte vedtak om bruk av korttidsvirkende legemidler som tvangsmiddel, selv om de 

ikke er ferdige spesialister. Uansett forutsettes det god kunnskap om lovverket for å 

inneha vedtakskompetanse. 

1.3.7 § 3-5, 1. og 2. ledd, i psykisk helsevernloven (revidert) 

Tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan gis ved 
døgnopphold på institusjon som er godkjent for disse formålene. Pasienten 
kan holdes tilbake mot sin vilje og hentes tilbake ved unnvikelse, om 
nødvendig med tvang.  

Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvarlig helsehjelp, kan tvungent 
psykisk helsevern gis ved midlertidig døgnopphold i institusjon som ikke er 
godkjent etter første ledd. Den godkjente institusjonen skal i slike tilfeller være 
ansvarlig for det tvungne vernet.  

1.3.8 § 4-4, i psykisk helsevernloven (revidert) 

Pasient under tvungent psykisk helsevern kan uten eget samtykke undergis slik 
undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig 
anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis. 

Uten at pasienten har samtykket kan det ikke gjennomføres undersøkelse og 
behandling som innebærer et alvorlig inngrep, likevel med følgende unntak: 

• a) Pasienten kan behandles med legemidler uten eget samtykke. Slik 

legemiddelbehandling kan bare gjennomføres med preparater som er registrert her i 

landet og med vanlig brukte doser. Legemiddelbehandling kan bare gjennomføres 

med legemidler som har en gunstig virkning som klart overveier ulempene ved 
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eventuelle bivirkninger. 

• b) Som ledd i behandling av pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse, kan det gis 

ernæring uten eget samtykke såfremt dette fremstår som et strengt nødvendig 

behandlingsalternativ. 

Undersøkelse og behandling uten eget samtykke kan bare skje når det er 
forsøkt å oppnå samtykke til undersøkelse eller behandling, eller det er 
åpenbart at samtykke ikke kan eller vil bli gitt. Dersom det ikke er åpenbart 
umulig, skal det også vurderes om det kan tilbys andre frivillige tiltak som 
alternativ til undersøkelse og behandling uten eget samtykke.  

Behandlingstiltak som det ikke er samtykket i, kan først benyttes etter at 
pasienten har vært tilstrekkelig undersøkt til å gi grunnlag for å bedømme 
tilstanden og behovet for behandling. Slike behandlingstiltak kan bare 
igangsettes og gjennomføres når de med stor sannsynlighet kan føre til 
helbredelse eller vesentlig bedring av pasientens tilstand, eller at pasienten 
unngår en vesentlig forverring av sykdommen. 

Den faglig ansvarlige treffer vedtak om undersøkelse og behandling uten eget 
samtykke. 

Vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke skal nedtegnes uten 
opphold. 

Vedtak etter paragrafen her kan påklages til fylkesmannen av pasienten og 
hans eller hennes nærmeste pårørende. 

Kongen i statsråd gir forskrifter om undersøkelse og behandling uten eget 
samtykke. 

Endret ved lover 29 aug 2003 nr. 87 (i kraft 1 sep 2003 iflg. res. 29 aug 2003 nr. 1092), 30 juni 2006 
nr. 45 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1422).  

1.4 Vil endringsloven endre noe? 

1.4.1 Forskriftsendring som følge av lovendringer. 

Forskrift[8] om endringer i forskrift 24. november 2000 nr. 1172 om undersøkelse og 

behandling uten eget samtykke - inkl merknader til forskriftene - trådte i kraft 

1.1.2007 samtidig med implementering av ”Endringsloven”[9] av 30.6.06 (se under). 

Forskriftsendringene ble fastsatt ved Kongelig resolusjon 15. desember 2006 med 
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hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk 

helsevern §§ 1-4, 3-5, 3-10, 4-1, 4-4, 4-8 og 6-5, fremmet av Helse- og 

Omsorgsdepartementet (HOD). Dette er (per 01.03.07) de foreløpig siste vedtatte 

endringer og tillegg i den norske helselovgivningen, som kan sies å ha direkte 

innvirkning på bl.a. utøvelsen av (psykiatrisk) behandling av personer med alvorlige 

spiseforstyrrelser, herunder alvorlig anorexia nervosa som er hovedtema for min 

masteroppgave. Forut for dette var det, som nevnt innledningsvis, vedtatt revisjoner i 

gjeldende helserett, hvor særlig to lover som berører temaet i denne oppgaven var 

gjenstand for tilpasninger og tilføyelser via den såkalte Endringsloven: Lov om 

endringer i lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk 

helsevern (psykisk helsevernloven), og i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter 

(pasientrettighetsloven). Endringsloven var vedtatt 30.6.06 uten helt klar dato for 

implementering, og ganske tett opp til at loven ble satt i kraft, rådet det fortsatt mye 

usikkerhet i både sentrale psykiatriske og juridiske fagmiljøer hvorvidt loven ville bli 

iverksatt fra 1.1.2007 slik HOD hadde bebudet i høringsbrevet utsendt sammen med 

høringsnotat[10] om forskriftsendringene den 24.7.2006.  

1.4.2 Endringslovens intensjoner 

Endringsloven var blitt drevet frem av flere instanser og privatpersoner, til tross for at 

noen av landets kanskje viktigste helselover var ansett å være av forholdsvis ny dato 

(2. juli 1999). Fra Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev/-notat[11] om 

Endringsloven, datert 13.9.2005, hitsettes:  

Hovedhensynene bak endringsforslagene er:  

• Tydeliggjøring av pasientrettighetens stilling i det psykiske helsevern  

• Foreta endringer og presiseringer av lovbestemmelser som har vist seg 

problematiske i praktiseringen av loven 

• Foreta en forenkling og opprydning for å bedre tilgjengeligheten til regelverket 

I samme brev skriver HOD: 
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Klargjøring i bruk av tvang etter psykisk helsevernloven i forbindelse med 
behandling av alvorlige spiseforstyrrelser er også et prinsipielt viktig forslag 
(punkt 7.10.1). 

1.4.3 Forskningsspørsmål/Problemstilling: 

Slik vi ser her, var intensjonene gode da departementet rullet i gang prosessen for 

alvor i september 2005. Og ved gjennomgang av nettopp endringsforslagene og 

høringsnotatet fra den gangen, forstår man at det allerede da lå mye arbeid og mange 

aktører bak. Når det gjelder min avgrensede problemstilling – anorexia nervosa – så 

synes den å ha aktuelle berøringspunkter med alle de tre hovedhensynene som er 

listet opp foran. Og ved å redegjøre for anoreksiens nære historie slik jeg kjenner den, 

via dokumentasjonen jeg ønsker å dissekere og analysere samt holde opp mot 

någjeldende lov og rettstilstand, vil det kanskje vise seg om intensjonene foran ble 

oppfylt, om den anorektiske pasientens rettigheter i det psykiske helsevernet er blitt 

tydeligere, om de endringer og presiseringer som er foretatt har gjort det mindre 

problematisk å praktisere loven, og om dette faktisk er en forenkling og 

tydeliggjøring som bedrer tilgjengeligheten til regelverket. I så fall kan det hende at 

de etiske, juridiske og praktiske problemene rundt dette er ”historie”, og at 

situasjonen er blitt så klar og udiskutabel som enkelte kan synes å mene. I motsatt fall 

er det godt at Aslak Syse beholdt spesialkapittelet om nettopp tvangsbehandling av 

personer med alvorlig spiseforstyrrelse da han foretok revisjon av sin bok Psykisk 

helsevernloven med kommentarer fra 2004, og sendte ut et nytt opplag primo 2007 

hvor dette problemkomplekset nå er viet 30 sider, mot 25 sider i den gamle 

utgaven…  
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2. BAKGRUNN 

2.1 Historien 

Selvpåført ekstrem avmagring, gjerne forbundet med asketisk og restriktivt liv i 

kontemplasjon, anger og bot, parallelt med en ualminnelig og iblant påtrengende 

oppofrelse som ofte innbefattet sterkt engasjement og høyt aktivitetsnivå med ikke 

sjelden påfølgende tidlig død grunnet underernæring, er beskrevet hos enkeltpersoner 

i historien iallfall tilbake til rundt 400-tallet i vår kulturkrets, men óg i antikken og 

det gamle Egypt (jfr. artikkel av Götestam et al fra 2004[12]). Det gir seg selv at det 

er få ”vanlige mennesker” i disse beskrivelsene, da det skal mye til for å havne i 

historiebøkene. En ihjelsultet pike eller to var neppe tilstrekkelig til å skape historie – 

men jeg kan ikke tro at det ikke fantes tilfeller av selvsulting i de brede lag av 

befolkningen også, opp gjennom tidene. Fra middelalderen er det gjerne sterkt 

religiøse (ofte i ettertid kanoniserte) kvinner og menn som beskrives – jfr. 

legenden(e) om St. Wilgeforits m. flere, detaljerte beskrivelser av Den hellige 

Caterina av Sienna og Den hellige Veronica Giulliani, eller livshistoriene til kvinner 

fra de høyeste sosiale lag som sultet seg til døde i protest mot ytre krav og 

forventninger til utseende, eller mot uønskede giftermål. Kanskje særlig denne 

tilnærmet psykotiske angst for kroppens endringsprosess gjennom naturlige modning 

til kjønnslig vesen, og den paniske vegringen mot voksenlivets forventninger i 

relasjon til det motsatte kjønn – kampen mot naturlovene ved dødelig undertrykkelse 

av egne behov – er ofte sett på som én av de viktige underliggende årsaker til 

utvikling av genuin anoreksi. For det er den villeste panikk og den skjæreste galskap 

som tyter frem i mange av disse beretningene. I den forholdsvis nære fortid kan 

nevnes den kjente Brontë-familien hvor i det minste to av tre søstre, hhv Emily som 

er mest kjent for romanen ”Stormfulle høyder” og deretter Anne, utviklet et meget 

forstyrret forhold til mat – og kropp – og fire av seks søsken (alle tre søstrene 

inkludert) døde i 30-årsalderen, og samtlige seks søsken døde uten etterkommere. Det 
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finnes videre detaljerte beretninger om, og autobiografisk stoff fra andre 

matforstyrrede kunstnerliv og tidlig død, så som forfatterne Nikolaj Gogols og Franz 

Kafkas, eller bolsjeviken Simone Veils, for å nevne noen av dem som er beskrevet i 

psykiater og forfatter Finn Skårderuds bok fra 1991: Sultekunstnerne[13]. Og det gjør 

sterkt inntrykk når Karen Blixens biograf, Judith Thurman, avslutter sin tykke 

biografi om den magre forfatter og ”livskunstner” Isak Dinesen alias Karen Blixen, 

med følgende melding til ettertiden:  

Da legen kom, ga han henne en sprøyte, og litt etter falt hun i dyp søvn og våknet 

ikke igjen. Hun døde neste kveld, fredag 7. september (1962) – dødsårsak: utmagring.  

”Men da den tid kom, da jeg intet andet havde tilbage, var jeg selv for 
skæbnen det letteste af alt at blæse bort.”(Karen Blixen) 

2.1.1 Anorexia nervosa på 60-tallet. 

Men hvordan var så situasjonen for personer med spiseforstyrrelser på denne tiden? 

Og hvilke typer eller kategorier spiseforstyrrelser opererte man egentlig med?  

På 1960-tallet da Blixen døde av utmagring, var flere tunge psykoterapeutiske miljøer 

engasjert i denne pasientgruppen – bl.a. kraftsenteret Modum Bads Nervesanatorium 

med sin legendariske leder Gordon Johnson. Både institusjonen og lederen var meget 

anerkjent langt ut over landets grenser, og typisk nok var det da også på Modum Bad 

Det første nordiske symposium i psykiatri og psykoterapi ble avholdt, 5.-7. september 

1968, og emnet var nettopp: anorexia nervosa!  Som Gordon Johnson sa i sin 

velkomsthilsen til deltakerne[14], var emnet et modig valg på denne tiden. Tre år 

tidligere var det avholdt en europeisk konferanse i Göttingen over samme tema, og 

iflg. en av deltakerne ”gikk vi fra hverandre med like mange meninger som 

deltakere.” 

 Foredragsholdere på Modum var sentrale nordiske fagpersoner på denne tiden; som 

eksempel kan nevnes fra Norge: Leo Eitinger, Jarl Jørstad og Marie Nævestad – 

toneangivende teoretikere, foredragsholdere og lærebokforfattere som fortsatt etter 
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sin død preger norsk psykiatri. I sitt innledningsforedrag[15] på symposiet gjør den 

svenske psykiater Sten Theander deltakerne oppmerksom på at symposiet ble avholdt 

eksakt 100 år etter at den engelske kirurgen(!) Sir William Gull første gang benyttet 

begrepet anorexia nervosa om denne lidelsen i foredraget: ”Adress on Medicine”, i 

Oxford høsten 1868 – da Sigmund Freud ennå var bare 12 år gammel. Gull hevdet at 

sykdommen måtte være ”a morbid brain force”, ”a morbid mental state” og 

”perversions of the ego”, og mente at behandlingen disse personene trengte var den 

som passet for ”persons of unsound mind”. Theander nevnte også 1800-tallets 

franske leger som E. Charles Lasègue og hans tanker om ”perversion mental” og 

Pierre Janet med sin lære om de fikse ideene (”idées fixes”) som Theander avfeier 

med påstand om at man i 1968 var kommet mye lenger i innsikt og kunnskap enn 

som så. Theander trakk for øvrig den gang sammenligninger mellom de alvorligste 

tilfellene av anorexi og schizofreni, og stilte spørsmål ved om de vanskelige 

grenseoppganger mellom disse diagnosene kunne tyde på at ekstremvarianten av 

anoreksi egentlig dreier seg om en undertype av schizofreniene. Dog var dette et 

symposium med sterkt innslag av psykodynamisk og psykoanalytisk tenking, og 

drøftingene holdt seg hovedsakelig rundt forståelsesmodeller i det nevrotiske 

spekteret som innebar delvis nedtoning av det psykosenære eller det mulig psykotiske 

ved lidelsen. 

Jarl Jørstad la frem synspunkter på anorexia nervosa som pubertetskrise og 

manglende løsrivning fra særlig moren, mens Marie Nævestad allerede da var influert 

av den legendariske amerikanske psykoterapeuten Hilde Bruch som 5 år senere 

frigjorde seg fra flere av de psykoanalytiske paradigmer og tilførte 

anoreksiforskningen ny innsikt ved sin banebrytende artikkel ”Hunger and 

Instinct”(1973) der hun fremlegger en helt ny underdeling av anoreksiene.  Også på 

dette første nordiske symposium i 1968 ble det fremlagt flere forklaringsmodeller og 

forslag til inndeling av spiseforstyrrelsen i forskjellige undergrupper så som 

hysteriform anorexi, anorektisk reaksjon, kronisk anorexi, traumatisk anorexi og 

Pubärtetsmagersucht – den siste benevnes også den egentlige eller den ekte anorexia 

nervosa for å nevne noen. Leo Eitinger fremla resultater fra sin etterundersøkelse av 
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anorexipasienter innlagt fra hele landet i perioden 1948 - 1968 ved Universitetets 

psykiatriske klinikk på Vinderen, og kunne vise at undergruppen ”egentlig anorexia 

nervosa” (tilsv. vår subgruppe med alvorlig anoreksi?) utgjorde en liten del – 14 

stykker – av i alt 54 som hadde vært innlagte med hoved- eller bidiagnosen 

”anorexi”. Denne lille gruppen derimot, hadde gjennomgående dårlig prognose mht 

full tilfriskning eller bare bedring, og hele 35 % dødelighet i hans materiale. (Per idag 

oppgis dødelighet for ubehandlede pasienter med anorexia nervosa i et 20-års 

perspektiv å ligge fra 10 % - 18 %, og lidelsen er rangert øverst på listen over 

dødelige sykdommer som rammer piker og unge kvinner i Europa; min tilføyelse).  

En annen spennende problemstilling for denne oppgaven, ble også reist på Modum i 

1968 fra en dansk delegat, nemlig hvorvidt den høye dødeligheten hos disse 

pasientene kunne gi anledning til en mer aktiv innsats med tvangsinnleggelse eller 

tvangstilbakeholdelse på behandlingsindikasjon – et problem bl.a. Mental Helse 

hadde synspunkter på ved revisjon av psykisk helsevernloven nylig. 

Problemstillingen besvares ikke, og symposiet ble avsluttet uten at anoreksiens gåte 

var løst – dog skinner det gjennom i foredragene at man var opptatt av å forstå den 

bakenforliggende psykopatologien som nødvendigvis måtte foreligge i gruppen 

anorektikere som fremsto med dårligst prognose og dårligste utfall av 

behandlingsintervensjonene. 

 

2.1.2 Rettstilstanden rundt 1990-tallet  

Hvordan var så den gjeldende rettstilstand i årene før og umiddelbart etter lov om 

pasientrettigheter (inkl § 4-9 om pasienters rett til å avstå fra behandlingstiltak), ble 

vedtatt i 1999 – og hvordan var rettspraksis (rådende rett)? Som nevnt i avsnittet 

Anorexia nervosa – somatisk eller psykiatrisk lidelse, hadde holdningen i mange 

kontrollkommisjoner vært at anorexia nervosa knapt nok var en sinnslidelse i lovens 

forstand, og i alle fall ikke til vanlig en så alvorlig sinnslidelse at den kunne 

behandles etter tvangsparagrafene i Lov om Psykisk Helsevern av 1961. Dette hadde 
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selvfølgelig helt avgjørende betydning for hvilke muligheter for intervensjon de 

enkelte institusjonene hadde i møte med denne pasientgruppen, og dette juridiske 

ståstedet både gjenspeilet – men også preget til en viss grad – holdningene i mange av 

behandlingsmiljøene som møtte denne pasientgruppen – eller rettere sagt, ikke 

imøtekom disse pasientene. For det var ikke uvanlig at sykehusavdelinger var lite 

imøtekommende overfor denne pasientgruppen, og enkelte behandlingsmiljøer kan 

ha oppebåret betydelige motoverføringsreaksjoner og negativt forhold til pasientene 

som ofte ble beskrevet som ”manipulerende, egosentriske, splittende, narsissistiske” 

osv., hvilket ikke var det beste utgangspunktet for god terapi. Det var også mer vanlig 

å behandle disse pasientene i somatiske poster, med i blant overflytting til psykiatrien 

etter stabilisering av vekt og spising, slik at det neppe finnes gode 

sammenligningsgrunnlag når man skal se på behandling av denne gruppen da og 

samme gruppe nå. Dette beror bl.a. på at langt flere av disse pasientene nå behandles i 

psykiatrien gjennom hele behandlingsforløpet, også ved svært lav kroppsvekt og 

behov for parenteral ernæring.. 

 Men det ville være en grov fortegnelse av virkeligheten å la leseren sitte igjen med 

bare denne delen av bildet, siden mange av disse pasientene ble tatt imot og gitt 

behandling så sant det var ressurser og kompetanse, og pasienten selv ønsket det – 

eller sykdommen var blitt så uttalt at pasienten kvalifiserte for tvungen innleggelse. I 

samtaler med 4 informanter (psykiatere med vedtakskompetanse) som alle har 

arbeidet i varierende omfang med denne pasientgruppen de 2-3 siste 10-årene i 

psykiatriske døgnposter på forskjellige institusjoner, har det fremkomet følgende 

beskrivelser: 

Informant 1 har lang erfaring med behandling av voksne anoreksipasienter ved flere 

sykehus, det var nesten uten unntak kvinner til frivillig innleggelse i åpne 

intermediærposter, men mottak først etter inngående forvernssamtaler der man testet 

ut motivasjon og pasientens vilje til å inngå avtale om et behandlingsforløp med helt 

konkrete målsetninger for oppholdet (normalisering av spising, vektøkning opp til 

f.eks. 45 kg kroppsvekt, deretter ”obligatorisk” poliklinisk behandling). Gode 
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forberedelser før oppholdet ble i de fleste tilfellene ansett som viktig suksesskriterium 

for vellykket oppnåelse av behandlingsmålene. Behandlingskonseptet for disse 

pasientene innbefattet både individualterapi og flere typer gruppeterapi og 

regelmessige samtaler med kontaktsykepleier minst én gang daglig samt tett 

personalstøtte både før, under og etter måltider der det var indisert – dette personalet 

var gjerne særlig trenet i behandling av spiseforstyrrelser Det ble undertegnet skriftlig 

kontrakt med pasienten med detaljerte retningslinjer og ”militært” regime, f.eks. 

streng fotfølging av personale døgnet rundt når det var nødvendig, og ellers rigid 

regulering av røyking, inntak av væsker, spising, aktivitet og hvile evt. strengt 

sengeleie. Det var kun tillatt å forflytte seg rundt i avdelingen sittende i rullestol osv. 

Denne kontrakten ble brukt for alt den var verdt til å holde pasienten under kontroll; 

oppholdene kunne vare i månedsvis. Var det behov for sondeernæring, ble pasienten 

gjerne flyttet til ”tyngre” psykiatriske poster (evt. lukket post) eller helst til en 

indremedisinsk avdeling. Unntaksvis, når pasienter trengte raskere innleggelse uten 

indikasjon for forutgående indremedisinsk stabilisering, ble de gjerne tatt imot mer 

akutt uten forvernsprosess til 3 ukers tvungen observasjon ihht.  daværende 

psykiatrilov § 3. Observasjonstiden ble nyttet til motivasjonsarbeid og 

kontraktinngåelse, og pasienten ble som regel overført til frivillig status m/kontrakt 

ved utløpet av observasjonstiden så sant det ikke forelå åpenbart sterke vrangidéer og 

svært uttalt næringsvegring. Alternativt ble hun utskrevet om hun ikke kunne 

akseptere behandlingsvilkårene i kontrakten (”take it or leave it!”) – en måte å ”tøye 

loven på” som ble ansett å være stuerent den gang. Behandlingsresultatene var slik 

informanten husker det, forholdsvis gode. 

Informant 2 har erfaring fra flere sykehus og alle typer psykiatriske avdelinger – har 

også erfart mange mottak av anoreksipasienter til tvangsinnleggelse i lukkede poster. 

Innleggelse i indremedisinske poster ble sett på som lite formålstjenlig da man der 

ikke finner den psykiatriske kompetansen som er nødvendig for optimal behandling 

av denne pasientgruppen, og ”de behersker ikke disse pasientene”. Forsøk med å 

innskrive pasienten i både somatisk og psykiatrisk avdeling samtidig, var 

problematisk pga faren for pulverisering av ansvar. Lenge ville ikke psykiatrien ha 
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disse pasientene (”uartige damer, rampete”) som ble kasteballer i systemet, og mange 

døde uten tilstrekkelig og helhetlig behandlingstilbud. Etter noen år med slike 

holdninger, ble pasientgruppen gradvis tatt inn i varmen, og etter hvert tok 

psykiatrien flere steder over hele behandlingsansvaret for også de vanskeligste 

anoreksitilfellene – med tett indremedisinsk støtte – dette ble av denne overlegen 

opplevd som den beste tilnærmingsmodellen. Ved åpenbart behov for sondeernæring 

hos sterkt næringsvegrende pasient, var pasienten som regel allerede i utgangspunktet 

tatt imot til tvungent vern på bakgrunn av grav symptomutforming. Det var som 

oftest støtte i kontrollkommisjonen om mottak til tvungent psykisk helsevern for 

denne gruppen.  Med det som utgangspunkt besluttet overlegen i disse tilfellene 

(inntil 1999) tvangsernæring med nasogastrisk sonde, uten motforestillinger, ”lukket 

øynene” og ga mat uten pasientens samtykke ”Når pasienten allerede var vurdert til 

å fylle vilkårene for opptak i tvungent psykisk helsevern, anså man tvangsernæring i 

likhet med en rekke andre behandlingstiltak som et helt legitimt tiltak innenfor det 

tvungne vernet. Det var også i tråd med rettstilstanden da at man ikke trengte en 

rekke særskilte vedtak for å behandle. Nur nicht fragen”, var basisholdningen, og 

informanten kan ikke huske at noen av pasientene klaget behandlingen inn for 

kontrollkommisjon eller tilsynsmyndigheter. Praksisen ble ikke problematisert 

overfor kontrollkommisjon eller tilsynsmyndighet fra behandlernes side heller, 

simpelthen fordi man ikke anså dette som problematisk inntil ny pasientrettighetslov 

ble vedtatt i 1999 (jf. § 4-9 om forbud mot å avbryte en sultestreik…). ”Deretter kom 

det bokstavelig talt ”7 magre år” med svært vanskelig rettstilstand…”, avslutter 

informanten. 

Informant 3 har lang erfaring fra flere institusjoner med allmennpsykiatriske poster. 

Informanten understreker at tvungen ernæring er unntakstilfellene, og at 

motivasjonsarbeid også med denne gruppen aldri må stoppe. Det er uansett viktig å 

ha tillit til at det behandlingstiltaket man iverksetter uten pasientens samtykke er noe 

man selv er trygg på faglig, etisk og juridisk, samt at man er sikker på det er det beste 

(og ofte det eneste) virksomme tiltaket som finnes der og da. En trygg behandler som 

utstråler en rimelig porsjon sunn selvtillit virker også tillitsvekkende. En slik 
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behandler kan redusere angsten som oppstår hos pasienten når denne ikke lenger får 

ha hele ”kontrollen” selv.   

Informant 3 har flere ganger før 2001 besluttet å gi tvungen ernæring til 

tvangsinnlagte pasienter, og etter implementering av psykisk helsevernloven i 2001 

fattet vedtak etter § 4-4 (for 3 og 3 måneder av gangen, jfr forskrift til § 4-4 som 

tillater ”tvangsbehandling med medisiner for inntil 3 måneder”), og mente det var 

hjemmelsgrunnlag for å tenke på ”mat som medisin”. De hadde en underhånden 

”konsensus” fra fylkeslegen for regionen, som tenkte likt med behandler i forhold til 

hjemmelsgrunnlaget. Denne konsensus ble signalisert tydelig til de vegrende 

pasientene som (derfor?) aldri påklaget vedtakene, evt. ”underkastet de seg 

sondenæring” på bakgrunn av varsel om at vedtak ville bli fattet hvis ikke pasienten 

gjorde så og så…, og som resultat av pasientens resignasjon før vedtak ble fattet, anså 

man det ikke alltid påkrevd å nedtegne vedtak formelt. Informant 3 velger bevisst en 

paternalistisk tilnærming i denne fasen av sykdommen, og underviser pasienten i at 

den (forbigående) overtakelse av alt ansvar for næringstilførselen har både 

fysiologiske og psykologiske begrunnelser og er ledd i kampen mot sykdommen – 

ikke mot pasienten. Informanten påpeker behovet for mild fasthet overfor denne 

pasientgruppen, og for å vise at man har tro på behandlingen som gis.  ”Når 

paternalisme ikke presenteres på moraliserende eller skyld-induserende måte, skaper 

det trygghet, tillit og allianse. Man må hele tiden spille med åpne kort og samtidig 

ikke miste målet av syne, det er nettopp det som er ”kunsten” i denne 

behandlingsfasen. Disse pasientene har da gjerne ingen tid å miste, for da kan de fort 

miste hele seg selv”.  

Informant 4 har både besluttet (før 2001), og fattet vedtak om tvungen ernæring (etter 

2001), men anser seg å ha høy terskel for utøvelse av tvang. Han ville derfor gjerne se 

den fylkesmann som overprøver overlegens kliniske vurderinger i slike saker. Denne 

overlegen mener også at resolutt handling i kombinasjon med vennlig, bestemt, 

omsorgsfull og paternalistisk holdning like gjerne skaper allianse som motstand hos 

denne pasientkategorien (som er i en så dårlig fase av sykdommen), og bemerker 

hvordan mange i denne pasientgruppen raskt og synlig gjennomgår en 
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metamorfoselignende endring og faller til ro samt får skuldrene ned når noen andre 

bestemmer at næring skal tilføres uavhengig av pasientens (eller ”sykdommens”) 

sanksjoner. Informanten viser til anoreksipasientenes sterke ytrestyring som på denne 

måten kan utnyttes i terapien til å berge pasientens liv. Han har oppfattet § 4-4 som 

tilstrekkelig hjemmel for vedtak om tvangsernæring, også før lovrevisjonen som 

implementertes 01.01.07. Han har også i enkelte tilfeller benyttet kortvarig 

sondeernæring og påberopt nødrett ved overhengende fare og behov for rask 

livreddende behandling – og har aldri opplevd klage fra pasienter som har fått slike 

vedtak. Informanten kjenner ikke til fylkesmennenes tidligere holdning til dette 

problemet og er i ettertid usikker på om fylkesmennene i de regioner overlegen har 

virket de siste årene, ville gitt den vedtaksansvarlige eller pasienten medhold i en 

eventuell klagesak. 

Supplerende innspill: 
En av informantene oppfatter det som upraktisk at ny § 4-4 b i denne sammenhengen 

ikke har definert ernæring synonymt med medisinering (”legemiddel”) – og i så fall 

kunne lagt bestemmelsen om tvungen ernæring inn under § 4-4 a i stedet for i eget 

punkt b. Vedtak om tvungen ernæring blir slik loven står nå å oppfatte som vedtak 

om annen type behandling enn behandling med legemidler – og ihht § 6, tredje ledd i 

forskrift til § 4-4 stadfestes det at varigheten av vedtaket da maksimalt kan settes til 

tre uker (mens ved vedtak om tvangsmedisinering kan varigheten settes til maksimalt 

tre måneder). Tre uker i denne sammenhengen kan raskt vise seg å være svært kort. 

Når man først må gripe til et slikt tiltak mot pasientens vilje – det gjøres gjerne når alt 

annet er forsøkt – er ofte pasientens vekt så lav eller raskt fallende at tiltaket må 

opprettholdes i lang tid innen pasientens tilstand psykologisk (og fysiologisk) igjen er 

stabilisert tilstrekkelig til at næringsinntaket kan baseres på kun frivillig inntak 

gjennom munnen. Ved evt. klage på vedtaket går det også fort en ukes tid eller mer 

på selve klagesaken, og da blir det ikke mange dagene igjen å ernære pasienten på 

innen nytt vedtak må fattes. Informanten peker i den sammenheng på det paradoksale 

i at det i ny forskrift presiseres at pasienten som hovedregel skal kjenne den faktiske 

dosering av tilført ernæring i tråd med regulering av tvungen medisinering, selv om 
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loven ikke har definert ”mat som medisin”. ”Doseringen” av mat i tilfeller av tvungen 

ernæring kan for pasienten være et svært følsomt tema som må bearbeides med 

nennsomhet i en trygg terapeutiske setting, til rett tid. Departementets pålegg her 

sidestilles med å måtte jage en okse inn i en glassbutikk. Slik detaljregulering av 

delelementer i behandlingen bør det etter informantens syn tillegges den 

behandlingsansvarlige å avgjøre i hvert enkelt tilfelle, uten lovregulering - det er 

ellers en selvfølge at ”dosering” av næringsinntak per se blir åpent drøftet med 

pasienten når denne er psykologisk klar for det. Men det kan være svært uheldig at 

fokus for tvangsbehandlingen med ernæring også i denne ekstremt vanskelige 

perioden er lovpålagt å være dosering av karbohydrater, fett og kalorier, siden 

pasienten da har helt andre problemer det er mye viktigere å ha fokus på, avslutter 

informanten.  

Eksempler på behandlingshistorier fra informantene som gjør inntrykk: 
”Anne”, helsearbeider med anoreksi som innebar både restriktivt næringsinntak og 

renselser etter måltider (oppkast). Sykdommen var kommet ut av kontroll, og 

pasienten søkte hjelp etter påtrykk fra samboer, øvrig familie og kollegaer. 

Familiebakgrunnen var helt upåfallende og de nærmeste var på tilbudssiden på en 

måte som av personalet ble opplevd som sunn og ikke-invaderende. Hun hadde ved 

første innleggelse tilsynelatende vellykket døgnopphold med avtalt vektoppgang, 

men fant det som helsearbeider vanskelig å innta pasientrollen, hun ble av den grunn 

kanskje noe prematurt utskrevet til poliklinisk behandling som, av forskjellige 

grunner, gikk noe tregt i starten. Noen måneder etter første utskrivelse opplevde hun 

uventet samlivsbrudd og hun trakk seg kort tid deretter ut av ambulant terapi. Hun ble 

reinnlagt i flere nye faser med middels store vekttap – alle ganger frivillig på 

oppfordring fra sin faste lege – men med usikker og forbigående effekt av 

innleggelsene på kroppsvekten. Hun fremsto i tillegg ”knekket” av samlivsbruddet og 

isolerte seg også i økende grad fra familien. Bortsett fra innleggelsene i psykiatrien, 

var hun frivillig innlagt en kort periode i medisinsk avdeling hvor hun også fikk 

sondeernæring og intravenøs væske noen dager, men hadde ellers hovedsakelig 

opphold i eget hjem med oppfølging fra lokalt behandlingsapparat. Anne ble etter 



 30 

hvert delvis sykemeldt og trakk seg vekk fra kolleger og venner. Hun virket 

”livstrett” og trist ved innleggelsene, men hadde ingen uttalte vrangforestillinger ad 

kroppsstørrelse. Den gjennomsnittlige kroppsvekten hennes gikk stadig langsomt 

nedover. Hun fikk behandling mot depresjon (medikamenter), avviste ECT, og ble 

bare betinget bedret av medikasjonen. Tvungen behandling ble ikke vurdert som 

aktuell på noe stadium av sykdommen, da pasienten fremviste for mye 

”sykdomsinnsikt” til at hovedvilkåret for tvungent vern uten videre lot seg påberope. 

At det også her dreide seg om en kollega, skapte en ekstra terskel for å introdusere 

tvangstiltak, en terskel som kanskje ikke burde vært der. Pasienten avgikk plutselig 

ved ”naturlig” død (ikke suicid) i eget hjem rundt 30 år gammel. Den antatte 

dødsårsak var hjertesvikt grunnet elektrolyttforstyrrelser og langvarig underernæring.  

”Nina”, 23 år gammel, hjemmeboende student. Hun er liten, intens og intelligent, 

meget energisk og ærgjerrig. Hun var godt i gang med høyere studier da hun begynte 

å henge etter pga spiseforstyrrelse. Hun ble frivillig innlagt til tross for ekstremt 

vekttap (BMI ned mot 9-10). Hun kunne likevel ligge og ”sykle” under dynen for å 

forbrenne kalorier. Far og en søster involverte seg sterkt i behandlingen på en for 

avdelingen – og etter hvert pasienten – problematisk måte (”vrange, kverulerende, 

vanskelige å tilfredsstille”). Det var mye ”støy” rundt pasienten. Utskriving ble 

vurdert, da pasientens og pårørendes motarbeidelse av behandlingen ble ansett som 

lite forenlig med frivillig behandling. Evt. nytt mottak for tvungent vern i en annen 

avdeling/institusjon ble vurdert som en alternativ tilnærmingsstrategi. Det kom 

imidlertid til en brå vending i behandlingen da Nina fikk valget mellom utskrivelse 

eller å akseptere en form for ”frivillig tvang” i tråd med muntlig behandlingsavtale 

som ble inngått ved innleggelsen. Behandler og pasient utformet sammen en skriftlig 

kontrakt som definerte forventet vektoppgang, anga klare kliniske situasjoner som 

innebar sondeernæring, fotfølging og strengt sengeleie i lange perioder etc.. Det 

dreide seg her om behandling over måneder. ”Vekten og den psykologiske 

tilgjengeligheten til pasienten økte proporsjonalt”. Hun kom selv frem til at far og 

søster måtte fases ut av behandlingen – og fortsatte deretter normaliseringen av vekt 

og spisemønster, etablerte seg samtidig utenfor foreldrehjemmet og fikk en ”venn”. 
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Man etablerte poliklinisk etterbehandling som sikret fortsatt kontroll med 

sykdommen. Hun fullførte påbegynte studier med glans og ble helt symptomfri. 

”Camilla” ble overført fra barne- og ungdomspsykiatrien etter en rekke 

behandlingsintervensjoner mot anoreksi i flere år. Moren hadde brutt ut av et 

konfliktfylt ekteskap, og det var bitre konflikter mellom mor og biologisk far (som 

var etablert med ny kone og to barn). Camilla hadde sporadisk kontakt med faren, 

men hun og en yngre søster bodde hos mor og mormor, og det var tette allianser. Det 

hadde vært samarbeidsproblemer mellom mor og behandlingsapparatet, og når mor 

ikke var fornøyd gikk hun ut i pressen med barske karakteristikker og beskrivelser av 

behandlingen som ikke var gjenkjennbare for behandlerne. Utløsende faktor for mors 

agering i avisene syntes særlig å være når behandlingen ble restriktiv – dette skjedde 

med jevne mellomrom uten at behandlerne kunne forsvare seg pga taushetsplikten. 

”Det er alltid leit å bli hengt ut i pressen på den måten uten å kunne imøtegå 

historiene som kommer på trykk”, sukker informanten. Pasienten ble overført til 

voksenpsykiatrien på tvang med offentlig tutor. Ved mottak av pasienten overtok 

man ikke bare pasienten men også en rekke uløste (uløselige?) problemer – og man 

forsøkte innledningsvis å få bilagt konfliktene mellom mor og ”systemet” uten hell, 

da forhåndsdommen var så sterk. Avdelingen kvidde seg for iverksettelse av 

tvangstiltak da dette regelmessig førte til opptrapping av konflikten til mor. Tvungen 

ernæring med sondemat ble likevel innført en periode Camilla ikke klarte å spise og 

vekten raste. Ett av delmålene i behandlingen var gradvis å hjelpe Camilla til en 

selvstendig voksentilværelse. Dette ble ikke bifalt av moren som tilkjennega sterk 

mistillit til all kompetanse i Norge og førte en innbitt kamp for at datteren skulle 

behandles i utlandet. Camilla vekslet mellom å være snill og føyelig til åpent å yte 

moderat til sterk motstand mot behandlingen. Hun tilkalte derimot mor eller mormor 

regelmessig ved grensesetting (f.eks. når hun ble forsøkt stoppet i å kaste opp etter 

måltider, hindret i å trimme, nektet ”fri utgang”), dette virket nesten innøvd og 

automatisert, en slags plikt overfor særlig mor som førte en ustoppelig krig mot 

”systemet” mens Camilla i den settingen tilsynelatende ”meldte seg ut” av kampen og 

kikket en annen vei... Det ble oppdaget at mormor hadde latt seg overtale av Camilla 
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til å smugle inn avføringstabletter, lettbrus, lakrispastiller (lakserende) og lignende, 

og måtte derfor tåle restriksjoner i kontakten med barnebarnet. Mormor kom stadig 

på oppfordring fra Camilla, med sjeldne blomster til avdelingen, inntil det ble 

oppdaget at også disse bestilte plantene virket avførende når de ble spist – hvilket 

pasienten gjorde. Alle blomster i avdelingen (det som var igjen av dem) måtte fjernes.  

Morens kamp for økonomisk støtte til datterens behandling i utlandet lyktes, og 

Camilla ble utskrevet og overflyttet til ett av våre naboland til et behandlingskonsept 

med betydelig ”friere forpleining” og mer ansvar for behandlingen selv. Moren var 

ute i pressen og sa seg svært fornøyd med sin ”seier over systemet”. Camilla kom og 

gikk i behandlingen i utlandet, dro på heisatur til København og dukket også opp 

utenfor sykehuset og ville ha kontakt med personalet og tidligere medpasienter som 

fortsatt var innlagt Hun var hektisk og oppjaget, men smilende og blid, påstod hun 

hadde det så bra som aldri før, men det var tydelig at kroppsvekten var marginal i 

forhold til opprettholdelse av liv. Noen måneder senere var moren intervjuet i kulørt 

ukepresse og fortalte på nytt om Camillas behandling i utlandet. Hun opprettholdt 

kritikken mot norsk behandling og vektla særlig aspektet med datterens mulighet for 

frihet i den lite inngripende behandlingen personalet på det nye stedet angivelig 

hadde utøvd. Dette ble utlagt av moren som ”nettopp den omsorg og kjærlighet 

Camilla fortjente, og endelig fikk”, men ikke hadde møtt i behandlingsapparatet i 

Norge. Det fremkom helt på slutten av artikkelen at Camilla etter noe tid var sendt 

hjem til Norge pga livstruende vekttap. Hun døde på en indremedisinsk avdeling kort 

tid etter hjemkomst, knapt 20 år gammel, ”og nå har hun det endelig godt!” avsluttet 

moren som fortsatte å forsvare behandlingen i utlandet hvor datteren hadde hatt det så 

fint de siste månedene hun levde. ”Hva annet kunne hun si i en slik situasjon?”, 

kommenterer informanten, ”Det virket som om det var viktigere å gi datteren en 

verdig død fremfor et leveverdig liv”. 

Dette er noen løse eksempler og bakgrunnsinformasjon fra den reelle 

behandlingshverdag for å illustrere hvordan lovverket ble tolket og utøvet. Det fantes 

helt sikkert andre tilnærmingsmåter og håndteringer av problemet så vel som en rekke 
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pasienthistorier med mindre dramatikk enn de som er gjengitt ovenfor og hvor både 

behandlingsforløpene var mer lågmælte og uproblematiske og utfallene 

gjennomgående mer vellykkede. 

2.2 Sult 

Sult i ordets fulle tvetydighet, som både subjekt og predikat, som substantiv og 

adverb, som noe subjektivt og samtidig objektivt, er noe vi alle må forholde oss til. 

Via nærgående reportasjer i media presenteres vi nesten daglig for sultens 

konsekvenser der mennesker dør i hopetall av mangel på næring. Dette kan, fra vår 

del av verden sett, sies å være den objektive betydningen av begrepet sult. Sult som 

noe subjektivt vil de færreste i Norge regelmessig oppleve som annet enn kroppens 

naturgitte signal på at det er behov for ny næringstilførsel – og vi responderer gjerne 

som forventet, med å spise. Hvis man ikke responderer som forutsatt fra naturens 

side, eller forhindres av ytre eller indre krefter i å tilføre kropp – og sjel! – den næring 

som etterspørres, vet man i dag mye om hva som vil kunne skje. 

2.2.1 ”Minnesotastudien”  

”Minnesotastudien”[16] er en viktig studie som det med fordel kan brukes en del 

plass til da den illustrerer meget godt og lettfattelig hvordan sulting og underernæring 

virker på den enkelte person: 

Da allierte styrker mot slutten av 2. verdenskrig gikk inn i tidligere tyskokkuperte 

byer i Europa, møtte de en avmagret og utsultet sivilbefolkning hvorav mange hadde 

overlevd ved å livnære seg på brød, poteter og lite annet. Relativt lite vitenskaplig 

kunnskap fantes den gang om menneskelig sult og hvordan man skulle gjennomføre 

re-ernæring av befolkninger som hadde blitt tvunget til slike ekstreme grader av 

forsakelse. I 1944 ble Ancel Keys, den gang ung professor i fysiologi ved University 

of Minnesota og rådgiver for det amerikanske krigsdepartementet (War 

Departement), spurt om hvordan sivilbefolkningen ville være påvirket fysisk og 
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psykisk av en slik begrenset diett, og hvordan man mest mulig effektivt kunne 

etterkrigs-rehabilitere disse. For å kunne besvare disse spørsmålene foreslo Keys et 

modig eksperiment på mennesker: å utsette frivillige forsøkspersoner for 

underernæring (sult) og deretter re-ernære dem. Resultatet av studien, senere kjent 

som Minnesota Starvation Experiment, ble publisert av Keys og medarbeidere i 1950 

[17] som derigjennom fremla et unikt supplement til ernæringslitteraturen. Dette var 

første uttømmende fremstilling av fysiologisk og psykologisk påvirkning fra 

underernæring, inkludert detaljerte testresultater for hver av deltakerne. To av Keys 

medarbeidere[18] fokuserte spesielt på de psykologiske effektene av underernæringen 

på sinnstilstand og atferdsmønstre, for å se om de fant noe som hadde praktisk 

overføringsverdi til andre som har opplevd sult. Innsikten i at underernæring 

forårsaker dramatiske endringer av personligheten og at ernæring direkte og 

forutsigbart virker inn på psyken så vel som det kroppslige, er bare en av de 

”testamentariske gavene” fra dette forsøket. Resultatene fra forsøket blir fortsatt 

henvist til av vitenskapsmenn som forsker på virkninger av underernæring på kognitiv 

og sosial fungering hos de med anorexia nervosa og bullimia nervosa. 

Av 400 som meldte seg frivillig til Keys forsøk fikk 36 normale, friske menn 

(pasifister) avtjene sin verneplikt i 1 år fra nov-1944 ved å delta i studien som 

alternativ til aktiv krigstjeneste. De tre første månedene spiste de normalt og ble nøye 

kartlagt (personlighet, atferd, spisevaner). De neste 6 måneder mottok de en diett som 

sikret vektnedgang med 1 kg pr uke inntil en forhåndsbestemt nedre grense – målet 

var 25 % vektreduksjon fra utgangsvekten. Det var 2 ”dropouts” fra studien og to ble 

innlagt i psykiatrisk sykehus under forsøket hvorav én ble dimittert. I de 3 siste 

månedene av forsøket fikk mennene rehabilitering og gradvis mer mat. Selv om det 

var store individuelle forskjeller på mennenes reaksjoner i dette forsøket, 

gjennomgikk alle drastiske forandringer, både fysiske, psykiske og sosiale, på grunn 

av sultingen. I de fleste tilfellene vedvarte disse endringene under rehabiliteringsfasen 

også. 

Ett resultat av sultingen var en påfallende økning i interessen for mat; noen begynte 
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også å samle på kjøkkenredskaper og andre irrelevante gjenstander (”samlemani, 

hamstring”). Slike samlertendenser kan også sees hos utsultede anorektikere og hos 

sultne rotter. Matvanene endret seg påtakelig, og på slutten av forsøket kunne enkelte 

bruke opptil 2 timer på ett måltid. Bruk av kaffe og te økte dramatisk og måtte 

begrenses til 9 kopper om dagen (vanndrivende!) – det samme gjaldt tyggegummi 

(lakserende) der én hadde brukt 40 pakker daglig. De endrede matvanene vedvarte 

gjennom hele rehabiliteringsperioden (12 uker) og var sågar forsterket de 6 første 

ukene – de fortsatte å slikke tallerkenene og å overse vanlig bordskikk. Under 

sulteperioden ”sprakk” noen, med bulimiske episoder av overspising og oppkast 

ledsaget av sterk skam og massive selvbebreidelser. Da de etter sulteperioden fikk økt 

tilgang til mat mistet mange av dem kontrollen og spiste mer og mindre kontinuerlig. 

Fortsatt 2 måneder etter avslutning av rehabiliteringen hadde flere vansker med å 

stoppe overspisingen, noen hadde vansker mer enn 8 måneder etter at sulteperioden 

var over.  

Mennene var i utgangspunktet bedømt som ”sunnere enn gjennomsnittet”, men 

nesten alle opplevde store emosjonelle forandringer pga sultingen. 

Depresjonsterskelen ble lavere, noen fikk periodevise depresjoner – andre 

vedvarende. Sultingen førte til økt irritabilitet og hyppige raseriutbrudd – de fleste 

fikk angst, mange begynte å bite negler og røyke. Apati ble vanlig, hygienen ble 

forsømt. Psykologiske tester bekreftet økning i depresjon, hysteri og hypokondri (den 

såkalte ”nevrotiske triaden”), dette vedvarte lenge etter at sulteperioden var over 

(noen ble også mer irritable etter at sulteperioden var over). To utviklet psykotiske 

forstyrrelser og grave atferdsavvik (tvangsatferd, kaotisk spisemønster, kleptomani, 

sterke følelsesutbrudd, tankeflukt, suicidalitet, voldstrusler) – begge ble innlagt i 

psykiatrisk sykehus og én ble tatt helt ut av forsøket. En tredje kuttet av tre fingere 

som reaksjon på stress, flere opplevde sterke stemningssvingninger (”bipolar-

lignende”) og periodevis melankolsk dødsangst. De fleste ble tilbaketrukket og 

isolerte, de få (3-4) som opprettholdt kontakt med kvinner opplevde kontakten 

anstrengende – selv bare det å holde vedkommende i hånden. Interessen for sex avtok 

drastisk, forskerne observerte at flere av mennene satte pris på den manglende 
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seksuelle spenningen. Den seksuelle interessen kom bare langsomt tilbake i løpet av 

rehabiliteringsperioden. Etter 3 måneder vurderte flere av mennene seg som langt fra 

normale på området, men etter 8 måneder med normal ernæring hadde alle 

gjenvunnet sin interesse for sex. 

Under sulteperioden rapporterte mennene om svekket konsentrasjon og 

vurderingsevne, men intelligenstestene viste ingen tegn på svekket intellektuell 

fungering I den siste sultemåneden beskrives mageplager, økt søvnbehov, 

svimmelhet, hodepine, hypersensitivitet for lys og lyd, muskesvekkelse, dårlig 

motorisk kontroll, ødemer, håravfall, kalde hender og føtter, visuelle forstyrrelser 

(”prikker” i synsfeltet), fokuseringsproblemer, hørselsforstyrrelser (tinnitus) og 

parestesier.  

Forandringer knyttet til kroppsfett og muskler og disses relasjon til kroppsvekten er 

av spesiell interesse. I løpet av sulteperioden gikk vekten ned 25 %, mens 

kroppsfettet falt med 70 % og muskelmassen med 40 %. I rehabiliteringsfasen var en 

større andel av den ”nye vekten” fett. Gjennomsnittlig skjedde det en vektøkning på 

110 % av opprinnelig kroppsvekt, men 140 % av det opprinnelige kroppsfettet. De 

som la mest på seg var opptatt av at de ble slaskete og blubbete av fettet som hadde 

en tendens til å legge seg rundt magen Først etter ett år med normalkost var vekt og 

fordeling av fett og muskelmasse tilbake til slik de var før forsøket. 

Mine kommentarer: 
 

i) Det faktum at sulting forandrer seksuell lyst og konflikter knyttet til dette, er 

spesielt interessant, fordi man har hatt hypoteser om at denne prosessen kan være 

medvirkende drivkraft bak slankingen til mange anorektiske pasienter. I følge Crisp 

er anoreksi en adaptiv forstyrrelse (tilpasningsforstyrrelse) i den forstand at den 

hemmer opptatthet av sex hos en person som ennå ikke er klar for det. 

ii) Minnesotastudien påviste ikke svekket intellekt hos forsøkspersonene, men dette 

var jo også et KORT sulteforsøk, og evt. forskning på langtidseffekter av alvorlig 
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undervekt kan kanskje gi helt andre svar… Den erfaring som er gjort ved Ahus, hvor 

forfatteren arbeider, er at til dels hardt rammede anorektikere i lange perioder kan 

klare å gjennomføre både skolegang og studier med gode resultater (jfr 

perfeksjonismen), men at det koster veldig mye for den enkelte å gjennomføre skoler 

og studier, og at det etter en tid ofte strander på grunn av sviktende hukommelse og 

konsentrasjonsproblemer  

iii) Fettet la seg initialt rundt magen ved vektoppgang fra forsøkspersonenes 

underernærte status, og de opplevde seg dvaske og ”blubbete”. Disse klagene er de 

samme som man kan høre fra anorektikere som begynner å legge på seg. Ved siden 

av den typiske redselen for å gå opp i vekt, klager de ofte over at de føler seg fete og 

at magen blir større – og initialt i reernæringsfasen er ikke dette en 

”vrangforestilling”, men faktisk helt korrekt! Dette er en viktig erkjennelse som 

behandlere bør møte pasienten ærlig på og ikke bortforklare som en sykelig 

forestilling med opphav i anoreksien. Heri ligger også en mulighet til å bekrefte en 

anorektikers gryende persepsjon av egen kropp! 

2.2.2 Ytringsfrihet – sult som pressmiddel 

Sult som uttrykksform i forbindelse med politisk kamp, er heller ikke ukjent for oss, 

som har friskt i minne afghanske flyktninger som sultestreiket foran Stortinget i 

protest mot utsendelse fra Norge. De fikk sitt budskap ut før også noen av 

flyktningene ble sendt samme vei! Samtidig utspilte det seg et drama ved Arendal 

sykehus hvor en kvinne med identisk problemstilling ikke ville avbryte protesten, 

men heller dø som følge av sultestreik[19] – og både § 7 i helsepersonelloven[20] og 

§ 4-9 i pasientrettighetsloven[21] ble satt på strekk. Sykehuset kom i ”kryssilden” 

mellom disse to lovparagrafene, hvorav § 7 pålegger helsepersonell en handlingsplikt 

i nødssituasjoner – men med noen få unntak og henvisning til pasientrettighetsloven § 

4-9. Legene var inneforstått med at det iflg. § 4-9 og tilhørende merknader[22] ikke 

er lov å avbryte en pasients pågående sultestreik som er motivert i en alvorlig 

overbevisning, så sant lovens vilkår for øvrig er oppfylt (myndig person som har 
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forstått konsekvensene av næringsvegringen). Videre står det i merknadene at det 

heller ikke er lov for helsepersonell å gripe inn etter at pasienten har blitt bevisstløs. 

Dette forbudet gjelder selv om pasienten skulle komme til å dø av næringsvegringen. 

Like fullt fant sykehuset det riktig å ha løpende kontakt med fylkeslegen og vurderte 

fortløpende bruk av nødrett.[19] 

Om nødrett kunne blitt benyttet i dette tilfellet både var og er tvilsomt i forhold til 

gjeldende rett, med mindre pasienten var blitt vurdert som utilregnelig og uten 

samtykkekompetanse, og således kjent ute av stand til å forstå følgene av 

næringsvegringen. Med en så klar og utvetydig merknad å forholde seg til som under 

§ 4-9, kan det kanskje virke litt underlig rent objektivt sett at det ble ansett som 

nødvendig å ha med seg tilsynsmyndigheten fortløpende i saken. Men i nesten alle 

slike dramaer der livet stilles som innsats for å oppnå et rettsgode, og mulighetene til 

å stoppe dette er så begrenset for dem som vanligvis er pålagt handlingsplikt (jfr den 

marginale grenseoppgangen i § 7 sammenholdt med § 4-9), vil det imidlertid være 

tjenlig å involvere tilsynsmyndigheter tett for å sikre at alle muligheter blir 

uttømmende vurdert innen behandlerne eventuelt trekker seg ut av det politiske 

dramaet og overlater scenen – og publikum – til den sultestreikende alene. Det 

innebærer nemlig en stor utfordring og sterk følelsesmessig belastning å alene skulle 

stå oppreist og lojal mot loven i dens ytterste konsekvens foran den sultende 

pasienten, pårørende, behandlingsmiljøet, rikssynsere, media, politikere og 

allmennheten for å nevne noe av publikummet som gjerne oppfatter seg som 

meningsberettiget i slike saker – og (ledelsesmessig) er det i slike tilfeller klokt å 

spille på lag med tilsynsmyndighetene fra første stund, og med vidåpne kort. 

I dagens overflodssamfunn er det få uttrykksformer som vekker så mange følelser i 

omgivelsene som selvpålagt sult og avmagring; alt fra sterke krav om å hjelpe eller 

redde vedkommende, via medlidenhet, sorg og angst til hjelpeløshet, avsky, aktiv 

avstandtagen og direkte sinne. Det oppleves også for mange som absurd at personer i 

vår kulturkrets frivillig utestenger seg fra et av livets store ”goder” (mat), med selve 

livet som innsats – uansett om det er for ”den gode saks skyld”. De sultestreikendes 
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protester kan bli tolket som en indirekte hån mot mennesker i den del av verden hvor 

store befolkninger ikke gis tilgang til tilstrekkelig føde samtidig som overflod, 

overvekt og overspising fremstår som et alvorlig problem i den vestlige verden. 

”Binge eating” (tvangsspising) er nylig vist i en amerikansk landsomfattende studie 

ledet av James Hudson ved Psychiatric Epidemiology Research Program ved McLean 

Hospital i Belmont, Massachusetts, å utgjøre ”No. 1 food disorder in USA” [23]. Å 

stille ut sin sult i protest mot noe utenfor en selv i denne konteksten, kan være både 

en alvorlig provokasjon og et uhyre sterkt maktmiddel som vil kunne presse 

motparten til det ytterste, og kravet om å avslutte protesten lar sjelden vente lenge på 

seg. Dette siste så vi et interessant eksempel på i forbindelse med den 

krigsforbrytertiltalte serberen Vojislav Seselj som satt fengslet i Haag i Nederland, da 

han den 11. november 2006 innledet sultestreik for å få forsvare seg selv foran FN-

domstolen, samt bytte ut tre dommere m.m.. Etter knapt 4 uker med inntak av kun 

vann, meddelte hans serbiske lege at han mente Seselj ville dø i løpet av én dag eller 

to av hjerteproblemer eller sult, dersom sultestreiken fikk fortsette:  

”Han har veldig dårlig helse, han har gått ned 25 kilo og metabolismen er i fullt kaos”, 

sa dr. Babic til mediene, og rettssaken ble utsatt på ubestemt tid. (Bakteppet her var i 

tillegg at Slobodan Milosevic 2 år tidligere hadde dødd på cella under en tilsvarende 

rettssak, før han ble dømt). FN-domstolen i Haag gikk til det skritt å beordre 

tvangsfôring med intravenøs ernæring![24] Men dette skulle vise seg å ikke være helt 

uproblematisk, og domstolen var raskt ute med en uttalelse om at tiltakene 

selvfølgelig ikke skulle gå på tvers av internasjonal etisk standard.[25] Domstolen 

kunne nok også ha tilføyd ”internasjonal jus”, jfr bl.a. ”The Declaration on the 

Promotion of Patients’ Rights in Europe”[5] av mars 1994 fra WHOs Europakontor, 

Den Europeisk Menneskerettskommisjon (EMK)[26], artikkel 10 nr. 1 og nr. 2, og 

FNs egen konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)[27] artikkel 19 nr. 2, 

samt artikkel 19 i Verdenserklæringen om rettigheter[28] vedtatt i FN i 1948 - om 

ytringsfrihet. Disse dokumentene og Norges forhold til dem er for øvrig omtalt nokså 

grundig i tilknytning til behandling av et annet forhold som berører ytringsfriheten i 

bl.a. Innstilling S nr. 59 (2003-2004)[29] fra Stortingets kontroll- og 
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konstitusjonskomité. Både EMK og SP ble inkorporert i norsk rett ved 

menneskerettsloven 21. mai 1999 nr. 30 § 2, og måtte nødvendigvis få store 

konsekvenser for pasientrettighetsloven som ble vedtatt halvannen måned senere; da 

særlig sett i lys av menneskerettighetsloven § 3 som fastslår at EMK og SP skal gå 

foran andre bestemmelser i lovgivningen ved motstrid.  

Når det gjaldt FN-domstolen og tilfellet Seselj, ga FN etter på mange av punktene, og 

Seselj avblåste sultestreiken samt aksepterte å motta nødvendig helsehjelp slik at 

rettssaken kunne fortsette. Når man ser hvordan selv en internasjonal domstol lar seg 

presse til det ytterste av én manns sultestreik over noen få uker, kan man kanskje 

forestille seg hvordan familie og nettverk rundt en alvorlig anorektisk pasient som 

kontinuerlig ”velger” å leve i ”dødsskyggens dal”, er presset og lider under den sykes 

tilstand, når den varer over mange år – ja kanskje livet ut, enten dette blir et kort eller 

et langt anorektisk liv.  

2.2.3 Sult som artisteri – på vei over grensen til ”madness”? 

Sult som utstillingsvindu og nærmest artisteri i seg selv – slik Ann Moore fra Tutbury 

(USA) rundt 1807-1813 oppnådde berømmelse for, inntil hun ble ”avslørt” av kirken 

og legene i fellesskap – har hatt magre kår de siste 100-årene, bortsett fra i 

modellbransjen, i estetiske og prestasjonskrevende idrettsgrener og i dansemiljøer. 

Man skal imidlertid ikke mer enn 200 år tilbake i historien for å finne personer som i 

all offentlighet utøvde ekstrem faste og strikt subjektiv askese over lang tid nærmest 

som et levebrød[13]. Og som nevnt foran har noen av disse til og med oppnådd 

heltestatus eller helgenstatus pga deres offentlige utstilling av ”åndens seier over 

kjødet”, og blir fremdeles i dag tilbedt og sett opp til i kirker verden over. Det 

foreligger glidende og diffuse overganger fra de politisk sultestreikende til disse 

såkalte ”sultekunstnerne” som både Kafka og Skårderud har skrevet om, selv om den 

sistnevnte gruppen tilsynelatende ikke hadde (evt. har) noe formål utenfor seg selv å 

sulte for – eller tar vi feil? Noen av dem oppnådde jo gjennom sin ekstreme livsførsel 

en sterk (religiøs) posisjon, innflytelse og makt i samtiden, samt ble sett og hørt – og 
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husket. Likhetstrekkene mellom f. eks politisk motivert sultestreik og ”umotivert 

(hellig) sultekunst” er nok likevel mest å finne i disse personenes mer eller mindre 

bevisste valg av uttrykksform – i det minste i utgangspunktet for næringsvegringen – 

selv om nok ”sultekunstnernes” valg med større sannsynlighet bunner i en 

underliggende psykopatologi enn det som vanligvis gjenfinnes som årsak til politisk 

motivert sultestreik. At mange av disse sultekunstnerne selv blir ofre for sin kunst, 

finnes det talløse eksempler på – men selve kunstnerrøstene er jo her brakt til 

skrikende taushet, og det er bare vi gjenlevende som kan trekke lærdom av deres 

historier og tragiske liv – og død. 

Når man beveger seg lenger ut på skalaen blir det i alle fall vanskelige 

grenseoppganger, mellom de moderate tilfellene i sultekunstnernes subgruppe som 

gjerne kan lykkes i å leve i et slags velbefinnende med sin ”kunst” en tid, og ”de 

virkelig sultende” som utvikler sykdommen sult – hhv alvorlig anorexia nervosa med 

iblant galopperende og malignt forløp – og som aldri opplever at de kan bli tynne 

nok. Årsaken til at denne grenseoppgangen er så vanskelig, skyldes at uttrykk for den 

underliggende psykopatologi – enten i form av nedarvede eller ervervede 

sykdomsdisposisjoner og personlighetsstrukturer – sjelden kan sies å være enten 100 

% tilstede eller totalt fraværende. Menneskets psyke er som regel betydelig mer 

plastisk/dynamisk og komplisert enn som så, og i de forannevnte tilfellene finnes det 

glidende overganger og grader av disposisjon og sykdomsbelastning som spenner 

over hele spekteret fra de aller sykeste til dem som bare har et lite ”snev” av det ene 

eller et lite ”snev” av det andre, slik de fleste normalt oppegående mennesker også 

har. Den lille forskjellen på normalt og unormalt i denne sammenhengen er både et 

filosofisk og kanskje også etisk, politisk og samfunnsmessig spørsmål som avgjøres 

av i hvilken grad dette ”snev” av psykopatologi tillates å spille seg ut i og rundt 

personen det er snakk om, og her er også konteksten de psykologiske dramaene 

utspilles i en viktig faktor for sykdommens symptomutforming. En psykiatrisk 

sykdom utspiller seg som regel ikke i et vakuum alene, og kommer sjelden dalende 

ned fra ingensteds som en blindt rammende meteoritt, selv om det noen ganger kan se 

ut sånn inntil man har gått ordentlig inn i saken. Det sies populært at det tar tre 
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generasjoner å utvikle en sinnssykdom, og på mange måter er dette en god 

tommelfingerregel selv om den kan være ufrivillig beheftet med noen 

skyldinduserende insinuasjoner om at ”foreldrene har skylden” – som det jo ikke 

lenger er god takt og tone å si i moderne, velmenende ”psykiatri”. Men at man alltid 

arver noe fra foreldrene, på godt og ondt, i form av ”arv eller miljø”, er et 

uomtvistelig faktum det i møte med også denne pasientgruppen er uklokt å ignorere. 

At en slik sykdomstilstand i tillegg til å ramme pasienten direkte, også kan virke 

tilbake på familie og nettverk på en ødeleggende og ofte patologifremkallende eller 

patologiforsterkende måte, synes det å være gode belegg for – i det minste har dette 

vært min subjektive opplevelse som psykiater i direkte møte med familier fra flere 

behandlingsforløp på forskjellige institusjoner med denne pasientkategorien, eller 

som observatør av noen pårørende fra sidelinjen i andre terapeuters 

behandlingsopplegg. Men det finnes ikke dekning i forskningslitteraturen for 

typologier om den overorganiserte, tette ”anorektiske familie”[30] med spesifikke 

familierelasjoner og kommunikasjonsformer som disponerer for spiseforstyrrelser, 

selv om man i noen henseende kan oppleve disse familiene som bemerkelsesverdig 

like hverandre, og ikke sjelden ganske annerledes enn andre pårørende.  

I den forbindelse kan man etter min mening i mange tilfeller sette store spørsmålstegn 

ved ”de nærmestes” reelle kompetanse til å utøve sin rolle etter lovverket, bl.a. ved 

deres lovfestede rett til informasjon, rett til medvirkning i behandlingen, rett til hele 

tiden å bli hørt og tatt med på råd, rett til å kunne klage til kontrollkommisjon og 

fylkesmann m.m. Ved å være tvilende til – eller ha kritiske synspunkter på – dette i 

2007, kan jeg sikkert oppfattes som sterk fiendtlig og forutinntatt til alle pårørende. 

Men slik oppfatter jeg meg ikke selv. Patologiske familiekonstellasjoner og 

kommunikasjonsmønstre, uavhengig av årsakssammenheng, må i blant brytes – for 

begge parters skyld, her trengs muligheter for å utøve ”ekstern” paternalisme! 

Imidlertid har lovgiver tilsynelatende en gang for alle bestemt seg for å mene (tro?) at 

”de nærmeste” alltid er friske, oppegående, kompetente, velmenende, kloke, 

altruistiske, uegennyttige, fornuftige, beleste, belærte, ikke overtroiske, ikke 

omnipotente, ikke selvfortreffelige og selvutnevnte genier, uten vikarierende motiver 
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etc. – og har gitt de nærmeste en uhyre sterk plass i gjeldende rett. Jeg ser derimot 

ikke ett eneste sted i dagens lovgivning problematisering eller motforestilling til ”de 

nærmestes” (overdimensjonerte) rolle i helselovgivningen, enn si en eneste 

kravspesifikasjon utover det å være den/de som er mest regelmessig i kontakt med 

den syke (Daglig? Ukentlig? Månedlig? Årlig? 10-årlig?). I noen tilfeller ikke bare 

bør man, men det er helt livsnødvendig å detronisere f. eks en av- eller begge 

foreldrene (evt. søsken, besteforeldre, tanter) for både i overført betydning og 

bokstavelig talt å skape rom for den syke, slik at hun gis vekst- og 

modningsmuligheter. Men via overordnede føringer har lovgivere (med jusen i 

spissen?) uten å inneha medisinskfaglig kompetanse på den typisk selvutnevnte genis 

måte lagt premisser for utøvelse av klinisk virksomhet som griper detaljert og langt 

inn i den enkelte pasients behandlingsforløp – og med potensielt store negative 

konsekvenser for muligheten til å lykkes med behandlingen (jf. Randi Rosenquists 

uttalelser gjengitt lenger nede). Det foreligger ingen retningslinjer for å ekskludere 

”de nærmeste” fra denne rollen uten å måtte ty til drastiske tiltak (for eksempel fatte 

vedtak om begrenset omgang med omverdenen ihht § 4-5, osv.), men også dette har 

den pårørende som hovedregel klageadgang på inntil evt. kontrollkommisjonen gir 

vedtaksansvarlig for et slikt vedtak medhold…. 

Men uansett - som vi så i avsnittet om konsensussamlingen av nordiske psykiatere i 

1968, synes det å foreligge overveiende enighet om at det ved de ondartede former 

for anoreksi ofte foreligger alvorlig underliggende psykopatologi og komorbiditet i 

form av f.eks. personlighetsforstyrrelser (60 % eller mer for sykehusbehandlete 

anorektikere[30]) hvilket innebærer lavere nivå av fungering og er noe som gjør 

behandlingen vanskeligere, samt alvorlig depresjon og dystymi (50 - 75 %), 

tvangsforstyrrelser (livstidsprevalens på 25 %) og rusmiddelmisbruk (20 %). Dette vil 

gjerne aggraveres gjennom ubehandlet lidelse i vid forstand, samt at sykdommen i 

kraft av uhyre strenge iboende patognomoniske kontrolltiltak med den syke selv som 

utøvende ”kontrollør” av matinntaket, kommer helt ut av kontroll for den syke – og 

dennes omgivelser. Da er det ikke mye ”kunst og artisteri” igjen å glede seg over. 

Som oftest er det igjen nesten ingen ting, og selv med massiv behandlingsinnsats har 
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utfallet i mange tilfeller, som Leo Eitinger viste for denne pasientgruppen allerede i 

1968, vært høyst tvilsomt. 

2.3 Pasientrettigheter – med døden til følge? – eller inntil 
døden skiller oss ad? 

Det hitsettes fra Ot.prp. nr 11 (1998-99), 2. Kap. 8.4.1: 

I Ot.prp. nr. 77 (1980-81) som omhandler endringer i sykehusloven og Lov om 
psykisk helsevern (LOPH) av 1961, uttalte departementet at det var klart 
forutsatt i loven at det kunne gis den behandling sykehuset fant riktig og 
nødvendig uten at den vant forståelse hos pasienten eller uten at pasienten 
samtykket. Det stod opprinnelig ingenting i denne loven om behandling uten 
eget samtykke og tvangsbehandling, og den alminnelige rettsoppfatning gikk i 
årene etter lovens ikrafttreden ut på at lovens hjemmel for å tvangsinnlegge og 
holde tilbake mennesker i psykiatriske institusjoner med tvang, i 
utgangspunktet også ga hjemmel for å gi alvorlig sinnslidende mennesker den 
adekvate og faglig forsvarlige psykiatriske behandling, selv om dette skjedde 
uten pasientens samtykke. Bestemmelsen om tilbakeholdelse av en alvorlig 
sinnslidende på såkalt behandlingsindikasjon ville ellers i mange tilfelle være 
uten mening. Departementet viste videre til at det i den senere tid (1980) var 
reist innvendinger mot denne oppfatningen fra juridisk hold. Disse 
innvendingene hadde legalitetsprinsippet – at inngrep mot en person må ha 
hjemmel i lov – som alminnelig utgangspunkt. For å klargjøre den rettslige 
situasjonen inneholdt Ot.prp. nr 77 (1980-81) forslag om at det i LOPH skulle 
gis en fullmakt for Kongen til å utferdige nærmere forskrifter om behandling 
mot pasientens vilje. Med hjemmel i denne bestemmelsen har Kongen den 21. 
september 1984 gitt forskrift om begrenset adgang til tvangsbehandling i det 
psykiske helsevern.  

Således ble retten til å iverksette behandling med hjemmel kun i at pasienten var 

tvangsinnlagt, betydelig innsnevret.  

På 1980-tallet var problematikken rundt tvangsforing av næringsvegrende personer 

sett i lys av helsepersonells rett og plikt til inngripen, drøftet fra tid til annen med års 

mellomrom i politiske og helsefaglige miljøer. I 1989 sendte Helsedirektoratet ut et 

rundskriv (IK-14/89, J.nr. 89/06214 av 10. april 1989) hvor det også henvises til et 

tidligere rundskriv om tvangsforing i tilfeller anorexia nervosa så langt tilbake som 

1984 (IK 14/84 av 1. juni 1984). Slik jeg leser rundskrivet av 1989, tillater 84-
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rundskrivet tvangsforing av anoreksipasienter under nærmere vilkår, men er senere 

blitt kritisert og trukket tilbake da formuleringer i 1984-rundskrivet, samt noen 

uheldige henvisninger til andre dokumenter sammenholdt er blitt oppfattet som at 

tvangsforing også kunne benyttes som atferdsterapeutisk virkemiddel – hvilket ikke 

var (er) lov. Videre viser Helsedirektoratet i 1989 til en uttalelse fra 

Justisdepartementet, Lovavdelingen, om tvangsforing overfor sultestreikende, hvor 

det er gjort en grundig gjennomgang av gjeldende rett mht rett og/eller plikt til å 

(be)handle, hvorfra hitsettes: 

Lovavdelingen vil for sin del understreke betydningen av å hindre at 
menneskeliv går tapt eller at alvorlig helseskade blir påført. Vi antar 
derfor at det ikke eksisterer noen rett til å gjennomføre en 
sultestreikaksjon som resulterer i alvorlig helseskade eller død. 
Handlinger og tiltak som tar sikte på å avbryte sultestreiken for å 
hindre at alvorlig helseskade eller død inntrer, vil derved være lovlig 
og rettmessig(min understreking). Vi forutsetter her at det er rimelig 
grunnlag for å anta at slike resultater ellers vil inntre. 

Den samme uttalelsen fra Lovavdelingen viser igjen tilbake til et tidligere notat av 

1981 om hjemmel i nødrett ihht § 47 i straffeloven, for å avverge tap av liv eller 

alvorlige helseskader. Dette siste er et notat som fremkom i forbindelse med Alta-

aksjonen ”La elva leve”, der samer sultestreiket – foran Stortinget – i to omganger i 

1979 og 1981, og hvor spørsmålet om tvangsforing ble aktualisert. I sin uttalelse fra 

1989 fastslo Lovavdelingen videre at helsepersonell ikke hadde absolutt plikt til å 

gripe inn i sultestreikaksjoner ihht gjeldende rett. Helsedirektoratet, representert ved 

signaturene Kari Sønderland og Bente Ohnstad (se senere), viste på sin side 

avslutningsvis i rundskriv IK-14/89 til Lovavdelingens fortolkning og utga så dette 

som også Helsedirektoratets veiledning til fylkesleger, kommuner, institusjoner… i 

hvordan man skulle handle ved behov for tvangsforing av anorektikere. Dette er så 

vidt jeg har brakt i erfaring første gang politisk sultestreikende individer og syke 

anoreksipasienter så tydelig er skåret over samme kam lovmessig sett. Det hadde den 

gang ikke potensielt livstruende konsekvenser for anorektikerne å bli puttet i bås med 

andre sultestreikende, siden det altså var ”lovlig og rettmessig” å gripe inn med tiltak 

for å ”hindre at alvorlig helseskade eller død inntreffer”. Samtidig syntes dette å være 
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i tråd med alminnelig rettsoppfatning rundt ivaretakelse av alvorlig anoreksisyke da, 

og kanskje også nå… 

Fra tidlig på 90-tallet var pasientrettigheter et tema som i økende grad ble satt på den 

politiske dagsorden i de vestlige land (jfr Høringsnotat: lov om pasientrettigheter 

4.1[31]), og så tidlig som 1992 var det første utkastet til ny norsk pasientrettighetslov 

fremlagt. Da WHOs Europakontor i 1994 sendte ut sin deklarasjon om 

pasientrettigheter[5], fastslås bl.a. pasienters rett til å nekte å motta helsehjelp og til å 

stanse behandlingen. Året deretter ble det fremlagt et forslag til pasientrettighetslov i 

Danmark, som inneholdt bestemmelser om sultestreik, men lovforslaget ble ikke 

fremmet for Folketinget. Det vises bl.a. til det danske lovforslaget da Norge noen år 

senere fremmer sitt neste lovforslag om pasientrettigheter og lov om helsepersonell 

m.fl.. Rettstilstanden som ledet til så vanskelige avveininger og grenseoppganger ved 

behandling av anorektikere, mellom rett/ikke rett og plikt/ikke plikt til å handle, 

oppsto direkte som følge av disse store lovrevisjonene i 1999. Der foreslås det i 

høringsnotat til lov om pasientrettigheter, regler om forbud mot å avbryte en 

pågående sultestreik på visse vilkår, med følgende begrunnelse for § 4-9: 

----det har vært hevdet at respekten for individets integritet og 
selvbestemmelsesrett bør få gjennomslagskraft overfor hensynet til å 
redde liv. Også hensynet til ytringsfriheten og religionsfriheten er 
momenter i vurderingen. Respekt for en pågående sultestreik handler 
dypest sett om ytringsfrihetens grenser. 

Lovene ble vedtatt i raskt tempo uten ytterligere overveielser rundt problematikken, 

kanskje fordi man overså det faktum at man under begrepet ”sultestreik” allerede for 

10 år siden også hadde innlemmet pasienter med anorexia nervosa. Jeg finner ikke 

noe sted i dokumenter som er gjort tilgjengelig for meg at dette overhode ble 

problematisert i forbindelse med utarbeidelse av ny lov hvor rettstilstanden nærmest 

over natten var endret fra ”rett, men ikke plikt” til å behandle denne pasientgruppen, 

til ”sterkt betinget plikt, men ikke rett” til å behandle. Det kan synes som om både 

rettsinstanser og behandlingsmiljøer hadde ”sovet i timen”, når det gjaldt akkurat 

dette spørsmålet. 
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Men det kom selvfølgelig reaksjoner på andre elementer i lovene, bl.a. fra profilert 

overlege og lærebokforfatter i retts- og sikkerhetspsykiatri tidligere tilknyttet bl.a. 

Regional sikkerhetsavdeling på Gaustad (Aker sykehus), og mangeårig leder av 

rettspsykiatrisk kommisjon, Randi Rosenquist. I en intervjuartikkel i Norsk Helse- 

og Sosialforbunds blad, Basis, 2. kvartal 2001 kan man lese følgende: 

Jeg ønsker meg en lov bygget over en annen lest…-En lov som tar høyde for at 
det ikke er bare to kategorier for behandling – frivillig eller tvang. En lov som 
innser at det er en kontinuerlig overgang fra det å kunne ta selvstendige 
avgjørelser, og til å mangle denne evnen i større eller mindre grad. En lov der 
man har laget kontrollordninger for hvordan avgjørelser skal treffes, men uten 
at det står konkret hva som skal avgjøres. Lovgivere vil aldri kunne liste opp 
alt det som kan være aktuelt å ta stilling til. Mange alvorlig syke ønsker verken 
behandling eller å ta stilling til loven, og da kan en viss grad av paternalisme 
være på sin plass…-For øvrig synes jeg lovarbeid er spennende, og det er 
klart vi trenger helselover. Men det er viktig å innse at jus og medisin har 
ulike tradisjoner og funksjoner. Jeg kunne nok ha ønsket meg en 
helselovgivning som i større grad respekterte medisinens ståsted, men 
juristene ønsker seg vel et helsevesen som respekterer jusen bedre, mener 
Randi Rosenquist.  

 

Sammenfattende kommentar: 

Forenklet kan den juridiske utviklingen beskrives som følger:  

Da Lov om psykisk helsevern ble ratifisert i 1961, var – da som nå – ett av 

tilleggskriteriene for å kunne opprette tvungent helsevern for en alvorlig sinnslidende, 

at den syke ville forspille behandlingsmuligheter hvis vedkommende ikke ble 

underlagt tvang. I dette lå det også implisitt en generell godkjenning av at den 

behandling sykehuset mente var nødvendig, kunne iverksettes uten ytterligere 

formaliteter når pasienten allerede var tvangsinnlagt. Dette var rettstilstanden de neste 

20 årene, inntil det fra juridisk hold ble etterlyst særskilt hjemmel 

(legalitetsprinsippet) for å påtvinge pasienter behandling. Man mente fra det holdet at 

en slik hjemmel ikke (lenger) automatisk forelå selv om pasienten var tvangsinnlagt 

(jf Ot.prp. nr. 77, 1980-1981). Det ble da vedtatt at Kongen kunne lage forskrifter om 

tvungen behandling, hvilket ble gjort noen år senere – i 1984. Denne forskriften 
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utløste ikke bare en plikt til å fatte formelle vedtak før forskjellige typer tvungen 

behandling ble iverksatt (da først og fremst tvungen medisinering), men innebar også 

nye begrensninger for påtvungen undersøkelse og behandling, og grep således 

direkte inn i selve behandlingsdetaljene til enkeltpasienter. 

I 1989 omhandles (politisk) sultestreikende personer og anoreksisyke pasienter i ett – 

og samme – rundskriv fra Helsedirektoratet. I dette viktige rundskrivet henvises det 

til en tidligere uttalelse fra Justisdepartementet som konkluderer med at det både er 

lovlig og rettmessig å avbryte sultestreikende for å hindre at alvorlig helseskade eller 

død inntrer. I noen år fremover kunne derfor anoreksisyke pasienter bli godt ivaretatt 

under henvisning til dette rundskrivet. Men da ”pasientrettighetsbølgen” rullet inn 

over Europa fra tidlig på 1990-tallet, ble det i økende grad lagt vekt på at pasienter – 

og friske personer – selv skulle få bestemme hvorvidt de ville ta imot tilbudt 

behandling (for eksempel sondeernæring) eller ikke. Man mente også at en iverksatt 

sultestreik på bakgrunn av alvorlig overbevisning var et så viktig ytringsmiddel, at 

det ikke lenger ble ansett som lovlig og rettmessig å avbryte denne mot den 

sultestreikendes vilje. Dette ytringsfrihetsprinsippet ble innarbeidet i den norske 

pasientrettighetsloven av 1999 (implementert i 2001), uten at det meg bekjent forelå 

noen konkret drøfting av hvordan man i den sammenhengen skulle forholde seg til 

pasienter som på sykelig grunnlag ”velger” å sulte seg til døde (anorexia nervosa). 

Samtidig rådet – og råder – det fortsatt motstridende syn på hvorvidt anorexia 

nervosa er en alvorlig sinnslidelse i juridisk forstand eller ikke, hvilket medførte en 

god del usikkerhet rundt muligheten for opprettelse og opprettholdelse av tvungent 

psykisk helsevern for disse pasientene. Det har videre vært store sprik i synet på 

hvorvidt anoreksisyke skulle sees i lys av pasientrettighetsloven § 4-9 (om personers 

rett til å sultestreike) eller ikke, samt i synet på hvorvidt man kunne vedta tvungen 

behandling med ernæring i medhold av § 4-4 i psykisk helsevernloven eller ikke. Og 

dette var rettstilstanden fra (1999) 2001 og inntil psykisk helsevernloven ble revidert 

sommeren 2006 og implementert i ”ny utgave” 1.1.2007. 
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3. TEORI 

Jeg har ovenfor presentert den aktuelle medisinsk-psykiatriske ”teori”, og for så vidt 

også den juridiske slik disse fremkommer i de historiske bakgrunnsfakta fra 1860 til 

2001. Grunnlagsmaterialet består i redegjørelser fra informanter fra de psykiatriske 

fagmiljøene, i eksempler på behandlingsforløp, i fremleggelse av lenge kjente 

forskningsresultater rundt sult og psykologi, i eksempler på bruk av sult som ytrings- 

og pressmiddel, i beskrivelse av vanskelig grenseoppgang mot patologisk 

ernæringsnekt og i redegjørelse for moderne pasientrettighetssyn og dets 

konsekvenser for enkelte grupper alvorlig sinnssyke mennesker. Idet jeg ikke skriver 

en tradisjonell empirisk oppgave, redegjør jeg ikke for en slik teoretisk tilnærming. 

Den teorien jeg bruker er normativ, enten juridisk teori eller etisk teori. Anvendelse 

av normene (juridiske eller etiske) krever kjennskap til ”faktum”, og det er knyttet til 

medisinsk kunnskap og kunnskap om den aktuelle pasient – og denne type 

kunnskap/teori er allerede presentert. 
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4. Metode  

For å få et så representativt underlagsmateriale som mulig når jeg vil belyse mine 

problemstillinger, har jeg tatt for meg et stort heterogent utvalg av kilder. Jeg baserer 

min undersøkelse, som er kritisk normativ, mer enn tradisjonelt empirisk, på 

dokumentarisk materiale av ulike slag. Det dreier seg om psykiatrisk og juridisk 

faglitteratur, offentlige- og andre utredninger, lovforslag og utkast til nye forskrifter, 

og informasjon fra personer (informanter) jeg har intervjuet, samt også egne 

observasjoner.   

I sin tilnærming ligger oppgaven nærmere kvalitativ enn kvantitativ metode. 

Informantenes personlige erfaringer fremkom ved uformelle samtaler uten annen 

tematisk intervjuguide enn ett åpent spørsmål: ”Hvordan organiserte du behandlingen 

av alvorlig syke anoreksipasienter, klinisk og juridisk, før og etter lovendringen i 

2001?”  

Tekstanalysene er gjort på både primær og sekundær tekst, og er også til dels tolket 

av undertegnede i samband med presentasjonen. Etter enkelte avsnitt med sentralt 

eller tungt stoff som med fordel kunne sammenfattes der og da, har jeg lagt inn 

kommenterende sammendrag og/eller egne kommentarer. Disse sistnevnte avsnittene 

vil til en viss grad være foreløpige svar på mine forskningsspørsmål, og vil langt på 

vei danne presedens for mine endelige konklusjoner mot slutten av oppgaven.  

4.1 Dataene/underlagsmaterialet 

4.1.1 Egne erfaringer  

Ved den avdeling hvor jeg er ansatt ble det fra rundt 2000 satset spesielt på å utvikle 

spisskompetanse i å behandle gruppen pasienter med alvorlig anoreksi hvor 

sykdommen var i en kritisk utviklingsfase (med f.eks. sterkt vekttap ned mot BMI 8-

9, ekstremt lave ernæringsinntak (om noe i det hele tatt), forstyrret kroppsbilde osv., 
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og evt. med behov for tvangsinnleggelse og sondeernæring). Avdelingen ville bli 

”best på behandling av de vanskeligste”. I den forbindelse ble anoreksipasienter både 

fra sykehusets eget opptaksområde og fra andre helseforetaks opptaksområder tatt 

imot til innleggelse. Noen av de pasientene som ble tatt imot hadde allerede gått 

gjennom mange mislykte behandlingsintervensjoner i Norge (enkelte også i utlandet) 

og var nesten ”oppgitt” av helsevesenet. Forsøket var kommet godt i gang da 

pasienter med spiseforstyrrelser ble tatt med i Stortingets satsing på behandling i 

utlandet (den såkalte ”Utenlandsmilliarden”, hvorav 90 millioner skulle brukes til 

prosjektet BUAS, Behandling av Alvorlige Spiseforstyrrelser i Utlandet, med noe 

andre rammer enn innenfor somatikken – avviklet 1. januar 2004 etter at 140 

pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser hadde blitt behandlet utenlands[32]). 

Personalet ved avdelingen ble kurset ekstra – delvis i Norge og delvis utenlands. 

Ekstern veiledning og forelesere fra inn- og utland ble innhentet. Fylkeslegen støttet 

offisielt avdelingens ønske om ekstra legehjemmel for ”prosjektet”, som ble 

gjennomført innen rammene av det vanlige kliniske driftsbudsjettet. Verken ønske 

om ekstra legehjemmel eller midler fra Utenlandsmilliarden ble imøtekommet. 

(”Prosjektet” er fortsatt i gang, men nå med færre pasienter, det vil si kun fra 

foretakets eget opptaksområde. Undersøkelse og behandling av personer med 

anoreksi i denne fasen av sykdommen er nemlig en meget ressurskrevende 

virksomhet, og den normale driftsrammen gir ikke rom for høyere aktivitet på 

området enn at sørge-for-plikten til regionen blir oppfylt)  

Frivillighet i behandlingen var fremholdt som sterkt ønskelig og de fleste 

behandlingstiltak var basert på at pasienten i høy grad var en samarbeidende pasient, 

selv om vedkommende var tvangsinnlagt. Men det kom etter hvert til situasjoner der 

det ble opplevd manglende samsvar mellom idealene i det nye lovverket og 

avdelingens behov for å benytte ufrivillig sondeernæring som eneste – og tilnærmet 

siste – livreddende tiltak. Alternativet for pasienten var ellers total stagnasjon i 

behandlingen og/eller rask død. Pasienter opplevde hjertestans der de så vidt ble 

reddet, og overlevde kun fordi hjertestansen skjedde på et stort sykehus med 

topptrenet akuttmedisinsk ”stans-team” bare et alarmtrykk unna. Mht. pasienters rett 
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til å foreta sultestreik, ble dette oppfattet som også gjeldende anoreksipasienter, selv 

om de ville komme til å dø, jfr. pasientrettighetsloven § 4-9. Det utviklet seg derimot 

raskt en holdning om at § 4-4 i psykisk helsevernloven (spesiallov) burde kunne 

godtas som hjemmel for tvungen sondeernæring (mat som ”medisin” i denne 

sammenhengen) og således gå foran § 4-9 i pasientrettighetsloven (generell lov) 

Primo 2002 ble det for en av pasientene fattet vedtak om tvungen ernæring, med 

henvisning til § 4-4 i psykisk helsevernloven. Vedtaket ble underkjent av fylkeslegen 

etter klage fra pasienten. Det ble tatt opp drøftinger med tilsynsmyndighetene ad den 

problematiske rettstilstanden for denne pasientkategorien, og avdelingen oppfattet 

dialogene dit hen at et evt. tilsvarende vedtak hadde muligheter for å bli vurdert 

annerledes. Anledningen til å teste ut dette bød seg medio juni samme år da en 

pasient klaget på et tilsvarende tvangsbehandlingsvedtak. Også dette ble kjent 

ugyldig av fylkesmannens helseavdeling med henvisning til at somatisk undersøkelse 

og behandling reguleres av pasientrettighetsloven, samt at heller ikke § 4-6 i den 

loven hjemler helsehjelp dersom pasienten motsetter seg det. Det ble ellers pekt på 

muligheten for å benytte nødrett, da dette var eneste hjemmelsgrunnlag for tvungen 

ernæring tilsynsmyndigheten til da kunne se i gjeldende lovverk – men avgrenset til 

tidsperioden for tilstedeværelse av overhengende fare. 

Nye samtaler med tilsynsmyndighetene ultimo juli 2002 resulterte i bl.a. umiddelbare 

råd om å skue mot helsepersonelloven § 7 som eventuelt hjemmelsgrunnlag for 

tvungen ernæring (om helsepersonells straffesanksjonerte plikt til å gripe inn ved 

behov for øyeblikkelig hjelp). Dette skjedde etter innspill i saken fra Sosial- og 

helsedirektoratet og med referanse til ”Psykisk helsevernloven med innledning og 

kommentarer”, s 248-249, av Hagen, Riedl og Østbøl[33]. Denne siste referansen 

legger til grunn, i likhet med mange andre, at det foreligger et distinkt skille mellom 

den fysiske delen av sykdommen og en psykisk del av den samme, og viser til at § 4-4 

kun hjemler adgang til å behandle den psykiske delen mot pasientens vilje. 

Tvangsfôring blir i denne utlegningen ansett som behandling av det fysiske, men til 

erstatning for denne tapte retten foreslås det å vedta tvungen (psykiatrisk) 
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samtaleterapi og spisetrening (sic!). Henvisningen i helspersonelloven § 7 til 

pasientrettighetsloven § 4-9, problematiseres overhode ikke av fylkets juridiske 

representant. Fra tilsynsmyndigheten går det 1½ måned senere (13.09.02) 

henvendelse til helsedepartementet hvor det bes om departementets vurdering av 

problemstillingen, evt. med tanke på lovendring.   

Tilsynsmeldingen fra Statens Helsetilsyn for 2002[34] var i denne sammenheng 

kraftig kost, og slår fast at det foreligger ”mangelfullt lovverk for dødssyke 

anorektikere” og ”uklart, uoversiktlig regelverk som åpner for store skjønnsmessige 

vurderinger.”. Dette førte iflg. Tilsynet til både usikkerhet og ulik praktisering av 

loven, og det var ønsket et klarere lovverk på området. Saken var nå blitt sterkt omtalt 

både i vår region og andre steder i landet, samt at professor dr. juris Aslak Syse på 

Juristforbundets årlige helserettskurs i oktober samme år foretok et ”dypdykk” i 

problematikken og konkluderte med at det var behov for utarbeiding av retningslinjer 

i saken. Et ”modifisert” foredrag ble holdt ved Nasjonalt klinisk nettverk for 

spiseforstyrrelser 30. mars 2004 (Stjørdal). Der fremkom det at en uformell 

telefonrunde til flertallet av landets fylkesmenn/leger hadde avdekket ca 50/50 

fordeling på hvorvidt de vurderte § 4-4 i psykisk helsevernloven som 

hjemmelsgrunnlag for vedtak om tvungen ernæring, eller ikke. Tilsvarende kliniske 

erfaringer ble bekreftet i Stjørdal av representanter som kom fra de forskjellige 

behandlingsmiljøene rundt om i landet. Slik sett kunne det se ut til at liv eller død for 

pasientens vedkommende avhang av hvor i Norge hun ble behandlet (altså hvilket 

fylkesmannsembete som skulle behandle en evt. klage på vedtak om tvungen 

ernæring), for å sette det på spissen. Dette var selvfølgelig ikke i tråd med 

intensjonene om rett til likeverdig behandling uavhengig av bosted. Problematikken 

ble fulgt opp med direkte henvendelse fra Statens helsetilsyn ved ass. direktør Geir 

Sverre Braut til Helsedepartementet primo desember 2003, hvor det bes om 

utarbeidelse av retningslinjer i tråd med professor Syses anbefalinger, og snarlig 

tilbakemelding. Det siste av våre vedtak etter § 4-4 i forbindelse med næringsnekt, 

som ble underkjent av tilsynsmyndighetene i Akershus, var også fra desember 2003. 

Dette vedtaket ble nærmest behandlet telefonisk av juridisk representant fra 
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fylkesmannens kontor og summarisk avslått med henvisning til manglende 

hjemmelsrunnlag. Ved neste korsvei, juni 2004, behandlet tilsynet en klagesak ”post 

festum”. Det dreide seg om en for lengst avsluttet tvungen reernæring ihht § 4-4, som 

var iverksatt drøyt ett år tidligere. Reorganisering av fylkeslegeembetet var skjedd i 

mellomtiden, og i dette tilfellet ble saken vurdert i lys av ytterligere innspill fra hele 

landet. Tilsynsmyndigheten fant på daværende tidspunkt at tvangsforing i det tilfellet 

ikke kunne sies å ha vært et så alvorlig inngrep at § 4-4 ikke kunne benyttes som 

hjemmel for sondeernæring. Dette representerte omsider en ny og betydelig mer 

nyansert tilnærming til problemstillingen enn tidligere, og må for vårt fylke sies å 

være passering av en svært viktig milepæl. 

Avslutningsvis kan det da nevnes at det såkalte ”Akershusvedtaket” som omtales i 

Helsedirektoratets tilsynsmelding for 2002, i realiteten var flere vedtak fattet på 

forskjellige tidspunkter i prosessen hvor vi mente å ha mottatt signaler underveis om 

at tilsynsmyndigheten vurderte hjemmelsgrunnlaget annerledes enn tidligere således 

at den faktiske rettstilstanden var endret, uten at den var det. Samtidig ble det mer og 

mer klart at rådende rett på området mange andre steder i landet var i rask bevegelse 

mot en godkjennelse av § 4-4 som gyldig hjemmelsgrunnlag for tvangsernæring, selv 

om ikke gjeldende rett var like klar på det området.  

4.1.2 Rett og urett – Helserett  

Parallelt med dette var det fra tid til annen oppmerksomhet omkring problematikken i 

bl.a. Tidsskrift for Den norske lægeforening – i spalten ”rett og urett”. I utgave 

11/2001 omhandles temaet både generelt og mer spesifikt av jurist Anne Kjersti 

Befring i artikkelen: ”Legers plikt til å hjelpe og pasienters rett til å nekte”[35]. Her 

legges det særlig vekt på plikten til å yte øyeblikkelig hjelp etter § 7 i 

helsepersonelloven, mens når det kommer til unntakene som suspenderer ø. hjelp-

plikten i § 4-9 (pasientrettighetsloven) legges det til grunn at dersom ”den alvorlige 

overbevisningen” om å nekte helsehjelp – herunder nekte å avbryte sultestreik - 

skyldes psykiatrisk sykdom, bortfaller denne retten for pasienten. Befring benytter her 
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som en av få, begrepet ”psykiatrisk sykdom” i stedet for forskriftens egentlige ordlyd 

(mangel på) ”full samtykkekompetanse”. Dette er avklarende så langt det gjelder, 

men erfaring er at i praksis blir ikke ”full samtykkekompetanse” alltid tolket 

synonymt med fravær av psykisk lidelse, og man er nesten like langt. At hjelpen må 

være ”påtrengende” nødvendig for å kunne ytes ihht til denne paragrafen, innebærer 

også en tidsavgrensing, slik at når pasienten har fått tilstrekkelig hjelp og den akutte 

faren er over – bortfaller ø. hjelp-plikten, slik Befring også skriver. 

Noe senere i samme rettsspalte (Tidsskr. nr 29/2001) utgreier Pål Gulbrandsen 

noenlunde samme tema i artikkelen ”Somatisk tvangsbehandling” (hos psykiatrisk 

pasient). Her fremkommer det tilsvarende konklusjoner som nevnt ovenfor, men det 

pekes på mulighet for behandling av pasienten etter den nærmestes samtykke (ved 

manglende samtykkekompetanse hos pasienten selv) – alternativt etter annen 

tvangshjemmel eller, iflg. Guldbrandsen, etter nødrett (strl § 47) hvis pasienten 

motsetter seg behandlingen. 

Tredje artikkel i ”rett og urett” som behandler problemet er å finne i nr. 3/2002 hvor 

helserettsjurist, professor dr. juris Marit Halvorsen i artikkelen: ”Pasienter som 

nekter behandling”, påpeker svakheter i lovgivningen som ikke har fremkommet i 

tidligere spalter. Her gås det grundig inn i problematikken rundt Jehovas Vitner og 

deres nekting av blodoverføring – dette er det andre området nevnt i § 4-9 hvor 

pasienter kan nekte helsehjelp på bakgrunn av ”alvorlig overbevisning” (det tredje 

området er døende pasient som ikke ønsker livsforlengende behandling). Hun skriver 

bl.a.:  
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Det oppsiktsvekkende ved lovbestemmelsen er at den ser ut til å gi 
pasienten rett til å instruere legen om å utøve sitt fag på en ikke 
forsvarlig måte. Eksempelvis: Pasienten kan samtykke i å underkaste 
seg en operasjon på den betingelsen at det ikke gis blod selv om det 
skulle bli nødvendig: Legen må la pasienten dø på operasjonsbordet. 
Lovens forarbeider berører så vidt dette fryktelige etiske dillemma, og 
sier kort at ”kan hjelpepersonellet ikke godta å behandle pasienten på 
disse vilkår, kan pasienten henvises til annet helsepersonell” (Ot.prp. 
nr. 12 1998 s. 35). Det er etter min mening ikke mulig å harmonisere 
legens plikt til å utøve sin virksomhet forsvarlig med pasientenes rett til 
å instruere legen om ikke å gjøre det som i en gitt situasjon er lege 
artis. Problemet påkaller en helt annen grundighet enn det lovgiver har 
gitt. 

Litt overraskende blir da fortsettelsen litt lenger ute i artikkelen: 

Det etiske spørsmål er etter mitt syn litt annerledes der det er tale om 
en sultestreikende person som ikke vil la seg ernære. Det er selvsagt 
ikke god medisinsk skikk å la folk dø av sult når de lett kunne vært 
reddet, men sultestreiken er en bevisst handling, og ikke et 
sykdomstilfelle, og den sultestreikende har ikke oppsøkt helsevesenet for 
å få hjelp. Det er derfor mindre nærliggende å se denne situasjonen 
som en oppfordring til legen om å handle i strid med det som er 
medisinsk forsvarlig(mine understrekinger) 

Tilfellet alvorlig anorexia nervosa, som jo er et sykdomstilfelle, og hvor man 

åpenbart kan stille spørsmål ved hvor ”bevisst” valget om å la være å spise er, samt at 

pasienten i visse tilfeller høyst sannsynlig også er tvangsinnlagt og således ikke kan 

sies å ha oppsøkt helsevesenet for å få hjelp, blir dessverre ikke utdypet i denne 

artikkelen. Det skyldes kanskje at også Halvorsen får helt andre assosiasjoner enn 

anorexia nervosa når uttrykket ”sultestreik” benyttes i lovteksten i stedet for f.eks. 

patologisk spisevegring eller næringsfobi eller noe lignende. 

Siste artikkel som kan nevnes er fra Helserett-Info (nr. 2/01, desember) fra Statens 

helsetilsyn, hvor det fra forskjellige innfallsvinkler belyses en lignende sak som 

Guldbrandsens i ”rett og urett” (se over). Denne artikkelen gir konkrete føringer for 

hvordan helsepersonell skal opptre når pårørende gir samtykke til behandling på 

pasientens vegne, og pasienten motsetter seg.  Da suspenderes hjelpeplikten – og 

hjelperetten! Tilsynet mener likevel i denne artikkelen at helsepersonell skal forsøke 

å overtale pasienten til å endre standpunkt der det finnes interesseovervekt i favør av 
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å yte helsehjelpen, men har deretter en betenkning for situasjoner der pasienten 

faktisk ombestemmer seg. Løsningen som skisseres får preg av en evigvarende 

runddans, ”på den ene siden, og på den andre siden”, og ender også opp i 

nødrettsreglene etter § 47 i strl. som gjelder kun for akutte situasjoner og således 

neppe ugyldiggjør en persons bevisste valg om å sultestreike seg (langsomt) til 

døde…  

4.1.3 De rettslærde 

Flere helserettsjurister har gitt veiledning til helsetjenesten i fortolkning av lovene, 

gjerne som ren lærebok eller som mer typiske oppslagsverk der det iblant utdypes 

konkrete problemstillinger som kan være aktuelle i tiden i tillegg til systematisk 

gjennomgang av relevante lovtekster. Det er derfor av stor interesse, bl.a. for det 

vedtaksansvarlige ”lekfolk”, å høre hva disse helserettsspesialistene kan si. Derfor har 

jeg også tatt for meg noen sentrale innspill i saken for å finne ut hvor mye – eller lite 

– hjelp en ”amatørjurist” kan hente her. Ulempen med disse bøkene er at de fort går 

ut på dato, siden lovgiver regelmessig de siste 20 årene har hatt en tendens til, innen 

dette feltet, å foreta endringer og tilføyelser eller lager nye lover i raskt tempo. 

Bøkene synes å være bygget over samme lest, og de er ikke alltid like praktisk 

nyttige, da man ofte må lese seg opp innen til dels store problemområder for å 

komme ned til detaljene man egentlig søker belyst. Samme problemstilling kan også 

bli omtalt flere steder i bøkene, slik at man nesten aldri kan være sikker på om man 

egentlig har funnet ”den rette læren” når man har vært igjennom et tema ett sted i 

boken. Dette problemet forsterkes ved at de færreste bøkene har godt utbygget 

alfabetisk stikkordsregister. Asbjørn Kjønstads ”Helserett”, med foreløpig seneste 

opplag fra 2005, omtales ikke mer her, da den ikke har relevant stoff for 

problemstillingen min, men er ellers et hederlig unntak hva gjelder register. 

Jag har allerede nevnt Hagen, Riedl og Østbøls forståelse av lovene i avsnittet om 

”egne erfaringer” foran, og de er i dette selskapet tradisjonelle og ”main-stream”. (jfr. 

deres bok ”Psykisk helsevernloven med innledning og kommentarer”[33]). På bokens 
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s. 248 legges det til grunn et distinkt skille mellom den fysiske delen og den psykiske 

delen av sykdommen anorexia nervosa; dette på en slik måte at det får avgjørende 

betydning for mulighetene til inngripen etter psykisk helsevernloven. Fra dette 

avsnittet hitsettes:  

Tiltak som har som formål å unngå fysiske skader eller konsekvenser av 
spiseforstyrrelsen (tvangsfôring), vil ikke være hjemlet i § 4-4 (i phlsvl; 
min tilføyelse). Dette følger allerede av at bestemmelsen bare hjemler 
tiltak som kan påvirke pasientens psykiske tilstand.  

Ut over det å postulere et distinkt skille mellom den fysiske og den psykiske delen av 

sykdommen som neppe eksisterer i det virkelige liv, ligger det også implisitt en 

klinisk stillingtaken hos forfatterne til at ernæring altså ikke kan påvirke pasientens 

psykiske tilstand, hvilket er positivt feil! (Jfr mer enn 50 år gammel viten; 

Minnesotastudien). Forfattere av slike veiledningsbøker burde etter min mening satt 

seg inn i dette, innen de legger sin faglige tyngde bak slike absolutte utsagn som 

uvegerlig skaper sterk presedens for også andres forhold til problemet grunnet 

forfatternes sentrale posisjon som meningsautoriteter. Videre sies det i boken: 

Dersom det at pasienten ikke spiser medfører fare for hans liv og helse, 
vil spørsmålet om adgangen til inngrep uten samtykke måtte løses ut fra 
reglene i lov 2. juli 1999 nr 64 § 7 om helsepersonells hjelpeplikt.  

Den sistnevnte lovens henvisning til det meget problematiske unntaket om retten til å 

kunne sultestreike, hjemlet i pasientrettighetsloven § 4-9, kommenteres i nettopp 

denne sammenhengen ikke, hvilket må kunne karakteriseres som mer enn en ”glipp” 

fra forfatternes side. Videre skrives det:  

Tiltak som tar sikte på å endre pasientens motivasjon til eller 
forestilling om matinntak, kan imidlertid være hjemlet i § 4-4. Det kan 
for eksempel tenkes at samtaleterapi eller tiltak i form av spisetrening 
kan være behandlingsmessig indisert selv om pasienten ikke samtykker i 
behandlingen. Forutsetningen for slike tiltak må imidlertid være at de 
ikke representerer et alvorlig inngrep, jf. psykisk helsevernloven § 4-4 
annet ledd første punktum.  

Dette er altså løsningen: Mer av det samme – spisetrening! – for henne som gjerne 

allerede har mange tusen mislykte ”treningsøkter” bak seg og som stadig står og 
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stirrer døden i hvitøyet. Dette er, må man nesten si, pinlig lesning… 

Den tidligere nevnte professor dr. juris. Marit Halvorsen ved UiO har som del av sitt 

doktorgradsarbeid utgitt boken ”Rettsgrunnlag for medisinsk behandling” 

(Fagbokforlaget 1998) – ennå før høringsrundene til ny pasientrettighetslov av 1999 

var avsluttet. I en kommentardel til det da fremlagte loveforslaget er hun mht foreslått 

§ 4-9 kritisk til sammenslåing i samme paragraf av alminnelig helsetjeneste til for 

eksempel bevisstløse, og ekstraordinære behandlingssituasjoner (dvs. nødssituasjoner 

som innbefatter nekting av blodprodukter, sultestreik, avslutning av behandling for 

døende pasient: min tilføyelse). Hun karakteriserer dette som ”dårlig 

lovgivningsteknikk”, og mener nødbestemmelsene bør forbeholdes de virkelige 

nødssituasjonene.  

For egen regning tør jeg legge til at kanskje nettopp denne sammenslåingen av to 

nokså forskjellige behandlingssituasjoner i samme paragraf, var en av årsakene til at 

for eksempel spisevegring med bakgrunn i psykiatrisk sykdom, nærmest forsvant i 

mengden og verken ble fokusert eller kom entydig frem i drøftingene da lovforslaget 

ble evaluert, og vedtatt. (Jeg har ikke skaffet meg tilgang til de enkelte 

høringsuttalelsene fra den gang, og må derfor ta forbehold om at noen der kan ha 

påpekt dette paradoks som var i ferd med å bli etablert som gjeldende norsk rett). 

Marit Halvorsen råder legene i sin kommentarartikkel i ”rett og urett” omtalt 

tidligere, til i tvilstilfeller å handle forsvarlig – da forstår jeg henne dit hen at neppe 

noen kan bli satt i gapestokk av i beste mening å foreta en forsvarlig nødrettslig 

intervensjon som pasienten i ettertid fraber seg, mens en uforsvarlig handling derimot 

uansett kan medføre svært ubehagelige konsekvenser for helsepersonellet. 

Jurist Bente Ohnstad, som i 1989 var tilknyttet Helsedirektoratet (jf. avsnitt 2.3 

Pasientrettigheter mv.) og nå Høgskolen på Lillehammer, har også utgitt en 

kommentarbok på området: ”Rettigheter og plikter etter ny helselovgivning” 

(Fagbokforlaget, 2002). Her finnes det stikkordregister, og det henvises til sultestreik 

tre forkjellige steder i boken. Fremstillingen er lite utdypende og fastslår kun at 

sultestreikende har rett til å nekte å avbryte denne på bakgrunn av alvorlig 
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overbevisning. Jeg finner ingen drøfting av de problemer dette kan medføre rent 

etisk, og heller ingenting av praktisk betydning i akkurat denne boken. 

Ohnstad er imidlertid medforfatter i boken: ”Helsepersonelloven – med 

kommentarer”, (2. utg., Fagbokforlaget, 2001) sammen med jurist Anne Kjersti 

Befring (Legeforeningen). På s. 19, kap. 06 i boken står følgende kommentar til § 4-

9 i pasientrettighetsloven:  

I pasientrettighetsloven er særskilte rettigheter for pasienter og 
pårørende samlet. Disse rettighetene retter seg mot ulike subjekter og 
får betydning for hvordan helsepersonell må innrette sin yrkesutøvelse. 
Retten til samtykke og selvbestemmelse når det gjelder 
pasientbehandling og behandling av pasientinformasjon står sentralt. 
Det samme gjelder retten til å nekte blodoverføring m.v., noe som 
suspenderer hjelpeplikten til helsepersonell etter denne loven (dvs. 
helsepersonelloven) § 7.  

Etter en slik innledning kunne man lett få idéer om at den sultestreikende personen 

eller den anoreksisyke pasienten også i denne boken blir redusert til kun et lite 

”m.v.”, slik jeg har sterk mistanke om må ha skjedd i enkelte andre deler av prosessen 

mot vedtatt lov rundt en så livsviktig problemstilling. Men slik er det heldigvis ikke, 

og i kapittel 2.4.7 utdypes dette på følgende måte: 

Pasienten har en begrenset rett til å motsette seg helsehjelp (jf. forslag 
til pasientrettighetslov § 4-9). Etter § 4-9 første og annet ledd i 
pasientrettighetslovutkastet skal helsepersonell være avskåret fra å 
gripe inn i tilfeller der en person nekter å motta blod eller 
blodprodukter på grunn av alvorlig overbevisning, eller på tilsvarende 
grunnlag nekter å avbryte en pågående sultestreik……Bestemmelsen i 
§4-9 gjør ikke bare unntak fra helsepersonells hjelpeplikt, men 
innebærer at helsepersonellet i slike tilfeller heller ikke har rett til å yte 
hjelp. Helsepersonell må i disse situasjoner forsikre seg om at 
pasienten kan bestemme selv (ikke umyndig eller umyndiggjort) og at 
ønsket er basert på ”alvorlig overbevisning”, ikke på en psykiatrisk 
eller forbigående tilstand. Hvis helsepersonell er i tvil, skal øyeblikkelig 
hjelp gis. 

Som vi ser, benytter Befring (og Ohnstad) også her uttrykket ”psykiatrisk… tilstand” 

som suspensjon for pasientens mulighet til å benytte denne rettigheten i stedet for 

forskriftens formulering (mangel på) ”full samtykkekompetanse”. Dette har jeg 
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kommentert i kapittelet ”rett og urett” foran, og det vises til det. At helsepersonell ved 

tvil oppfordres til å gi øyeblikkelig hjelp, synes å være helt i tråd med professor Marit 

Halvorsens oppfordring om først og fremst å handle forsvarlig 

1. amanuensis og jurist Olav Molven ved Diakonhjemmets høgskolesenter (Oslo) 

omtaler ikke problemstillingen rundt tvangsernæring av anorektikere inngående i sin 

bok ”Helse og jus. En innføring for helsepersonell”. Min 4. utgave, 2. opplag 2002 s. 

119 stadfester summarisk at § 4-9 gir personer som slutter å innta næring ”av 

politiske eller andre grunner” rett til å nekte å avbryte pågående sultestreik, og at 

helsepersonell ikke har adgang til å gripe inn med tvangsbehandling. Han peker på at 

denne retten går foran helsepersonells alminnelige plikt, både av etisk og juridisk 

karakter, til å redde liv, eventuelt ved å nytte tvang – forutsatt myndig pasient som er 

tilstrekkelig informert og forstår konsekvensene. Problemet tas opp igjen på s. 133 i 

forbindelse med omtale av Jehovas Vitner og blodoverføring hvor konklusjonen er 

den samme, med unntak for umyndige barn som i tilfelle foreldrenes nektelse av 

nødvendig blodoverføring skal tas under midlertidig ansvar av barnevernet for at 

samtykket kan gis derfra. 

Det blir mer spennende da å lese boken fra Aslak Syse: ”Psykisk helsevernloven med 

kommentarer” fra 2004, som utkom i ny revidert utgave for kort tid siden. Det er 

allerede vist til denne boken tidligere, og da denne boken skiller seg ut fra de andre 

skal jeg stoppe litt ved den. Syse er interessert i problematikken rundt 

spiseforstyrrelser og har gitt dette et eget kapittel i boken i tillegg til at han tar for seg 

§ 4-4 i phlsvl. i et mer generelt kapittel. Det vil føre for langt å gjengi alle 

overveielser han fremlegger, men det viktigste i denne boken er at han tar standpunkt 

til lovene, påpeker styrke, svakheter og direkte motsigelser, samt kommer med 

forslag til bedringer. Han redegjør for sitt – og moderne profesjonelle fagmiljøers – 

forståelse av sykdommen anorexia nervosa, hvori inngår klar erkjennelse av de 

psykologiske konsekvensene en næringssvikt innebærer, samt det uheldige i en rigid 

oppdeling av sykdommen som én del somatisk og én del psykiatrisk som reguleres av 

hvert sitt lovverk. Han tar utgangspunkt i bl.a. Ancel Keys studie (Minnesotastudien) 
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fra 1950-tallet, som klart viste at store psykologiske endringer utvikles ved 

underernæring, og at de samme endringene svinner hen ved næringstilførsel – og ikke 

noe annet. Syse støtter derfor tanken om at ”mat” i disse tilfellene er å gjelde som 

”medisin” og derfor burde kunne vedtas tilført uten pasientens samtykke, ihht. § 4-4 i 

1999-utgaven av psykisk helsevernloven. Han anbefaler mer paternalisme og at flere 

retningslinjer til saken blir utarbeidet slik at dette blir klarere for 

behandlingsmiljøene. Han kommer med en betraktning rundt handlingen 

tvangsernæring som er interessant (sd. 161), der han peker på at det å tilføre en 

person mat, er behandling av karakter og virkning som neppe kan kalles et ”alvorlig 

inngrep”. Dette begrunnes i at enkelte tilsyn hadde vurdert behandlingstiltak som 

”alvorlig inngrep” i forhold til den virkning behandlingen har på hjernen fremfor på 

grunnlag av gjennomføringsdelen. Når det perspektiver skal legges til grunn, peker 

Syse på at tvungen tilførsel av vanlige næringsstoffer neppe kan kategoriseres som 

”alvorlig inngrep”, og at § 4-4 som konsekvens av også dette var tilstrekkelig 

hjemmelsgrunnlag for å tvangsernære pasienten, da det bare er snakk om tilførsel av 

næringsstoffer som folk normalt inntar selv for å dekke helt grunnleggende 

fysiologiske behov.  Det skinner igjennom at Syse kan se saken fra minst to sider – 

og i hvert fall fra både medisinens og jusens ståsted (jf. Randi Rosenquists 

problematisering av dette i kapittel 2) – det skyldes kanskje at han i tillegg til sin 

juristbakgrunn også er utdannet lege.  

Når det gjelder pasienters rett til å nekte å avslutte en sultestreik ihht § 4-9 i 

pasientrettighetsloven, nevner han sultestreikende samer utenfor Stortingen i 

samband med vedtaket om utbygging av Alta-elva som eksempel på noen med denne 

retten, idet det foreligger alvorlig overbevisning hos myndig person. Han skriver 

videre:  

Situasjonen til en ung jente med alvorlig anorexia nervosa er langt fra 
alle disse utgangspunktene. Etter mitt syn bør det legges til grunn en 
rimelig snever tolkning av § 4-9 som aldri har vært ment å gi pasienter 
med alvorlig anorexia immunitet mot nødvendige inngrep fra 
helsetjenesten. 

 Dette er vel i tråd med merknaden til § 4-9, 3. ledd, som forutsetter at pasienten må 
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ha full samtykkekompetanse for å inneha en slik ”immunitet”. For oss som har 

arbeidet i felten med disse pasientene er det klart at dette siste ikke var noen selvfølge 

i langt de fleste situasjoner der tvangsernæring fremsto som et skrikende behov og 

eventuelle tvangsbehandlingsvedtak ble påklaget av pasienten, til fylkesmannen.  

4.1.4 ”Helse-guruene”  

(Buhl, Skårderud, Josie Geller, Jeanet Treasurer, Bryan Lask, Milton Eriksson, Per 

Lövström, R+E Glant) 

I behandlingsmiljøene som konsentrerer seg om disse pasientgruppene er det i 

utgangspunktet en nokså reservert holdning til det å gripe til tvungen innleggelse og 

tvungen behandling med næringssonde av personer med spiseforstyrrelser. Dette er 

for så vidt helt i tråd med det meste av terapeutisk, juridisk og etisk tenkning rundt 

behandling generelt. Inntil de senere år har et fåtall norske fagpersoner hatt ”nasjonal 

status” som eksperter på spiseforstyrrelser, og de har forelest, gitt kurs og veiledning 

samt utgitt fagbøker og behandlingsmanualer som har vært til nytte og glede for 

mange. Jeg skal kort se på og diskutere et par av dem for å trekke ut noe essens av 

anbefalingene samt ”lodde deres tenkning” rundt bruk av tvang. Deretter tar jeg frem 

noen innspill fra utlandet som har latt seg høre her hjemme og vil til slutt komme 

tilbake til noen av de ferskere behandlingsmiljøene i Norge som behandler disse 

pasientene og se på hva de tenker om tvang når det kommer til ”det spesielle”, og 

hvilke signaler de slik gir til de lovgivende myndigheter. 

Psykologspesialist Charlotte Buhl tok opp arven etter Eitinger, Nævestad og Jørstad, 

og allerede i 1985 kom hennes bok: ”Kampen om kroppen”[36] – en populistisk og 

lett tilgjengelig bok, men med både historisk og faglig tyngde. Denne hennes første 

bok om spiseforstyrrelser understreker viktigheten av at anoreksipasienter kommer 

under kyndig behandling så tidlig som mulig. Hun skriver: 
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(s. 87)Det kan være vanskelig med behandling og sykehusinnleggelse 
fordi anorektiske pasienter ofte nekter – eller sier at de nekter – 
behandling. Av og til kan også familien motsette seg behandling av 
pasienten, og helsesøster, lærer eller lege som ser alvoret i situasjonen, 
står i en meget vanskelig situasjon.  

(s. 95)Det er ofte, men slett ikke alltid, fordeler ved at behandlingen 
starter i en psykiatrisk avdeling. I Norge er det dessverre vanlig å 
innlegge pasienter med spiseforstyrrelser først når problemene har vist 
seg å være langvarige og invalidiserende. Behandlingen blir da 
vanskeligere og resultatene mer usikre. Frivillig innleggelse med full 
støtte av pårørende er vanligvis det beste, men kan ofte være vanskelig 
å gjennomføre med pasienter som ”bare” har spiseproblemer. 

Det nevnes ikke noe om tvang i denne boken, mens tvang blir omtalt i hennes neste 

bok: ”Følelser og kropp”[37] fra 1990 (2. oppl. 1995): 

(Sd.113) Sykehusbehandling er også den beste og eneste behandling 
når pasienten er i en livstruende forfatning. De svært dårlige pasienter 
er vanligvis anorektiske pasienter som har lav kroppsvekt, er uttørkete 
og har forstyrrete elektrolytter. De har spist svært lite og har gjerne 
kastet opp, drukket svært mye vann eller misbrukt avføringsmidler i 
lengre tid. De må ofte innlegges mot deres vilje for å rette opp 
underskuddstilstanden slik at den akutte krisen kan overvinnes. På dette 
stadiet er det snakk om en indremedisinsk tilstand som krever 
tilsvarende ekspertise. Men erfaring viser at behandlingen ofte går best 
hvis pasienten kan legges inn der, i nært samarbeid med det 
psykiatriske personalet… 

Jeg har allerede omtalt Finn Skårderud i anledning ”Sultekunstnerne”. Men 

psykiater, psykoterapeut, forfatter og ”ordkunstner” Skårderud har også bidratt med 

mer fagspesifikk litteratur opp gjennom årene, og da særlig med fokus på mat og 

kropp. Hans posisjon som en av de fremste eksperter i Norge på dette området de 

siste 10-15 årene har vært ubestridelig. Fra 1994 (2. opplag 1997) foreligger hans 

drøyt 450 siders kompakte og bredt anlagte bok ”Nervøse spiseforstyrrelser”. Den er 

uhyre velskrevet og kan vel sies å dekke det meste innen området spiseforstyrrelser 

slik man så det den gangen, og fortsatt i mange henseende ser det, og man kunne lett 

bli forført til å sitere hele boken. Når det gjelder sykehusinnleggelse og evt. 

tvangstiltak, behandles de i et eget kapittel: ”Behandling i sykehus” (sd. 221 ff), 

hvorfra jeg sakser enkelte utdrag og utsagn: 
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De vanligste grunnene for innleggelse er i dag: 

Livstruende vekttap og raskt vekttap, BMI i underkant av 16 regnes som 
alvorlig vekttap……Selv har jeg praktisert BMI omkring 13 som 
absolutt nedre grense for hva jeg kan akseptere ved poliklinisk 
behandling……Medisinske faresignaler for sirkulatorisk kollaps er puls 
mindre enn 40 og systolisk blodtrykk mindre enn 80 
mmHg……Hypokalemi er et alvorlig faresignal……også alvorlig 
psykologisk stress som alvorlig familiekonflikt, hjelpernes utmattelse, 
annen alvorlig psykopatologi, suicidalitet, sosial isolasjon…generell 
utmattelse og oppgitthet. 

Bruken av innleggelse er noe høyere for anoreksipasienter (enn for 
bulimikere = 10 %). For den anorektiske pasienten med livstruende 
vekttap kan det synes som om det ikke er noe sted som er spesielt egnet 
for henne. Om hun er livstruende underernært, trenger hun større 
indremedisinske ressurser enn hva en psykiatrisk avdeling vanligvis kan 
tilby. På den indremedisinske avdeling trenger hun tett personlig 
oppfølging og psykisk støtte, vanligvis mer enn hva en belastet 
medisinsk avdeling kan tilby. Personalet kan bli irritert over hennes 
spesielle behov, og reagere med utsagn om at de akutt medisinsk syke 
pasientene bedre fortjener deres hjelp. – Begge steder risikerer hun å 
bli et ”hår i suppen”.   

Den aktuelle situasjonen i sykehusomsorgen for nervøse 
spiseforstyrrelser, spesielt for de pasientene som innlegges med 
livstruende lav vekt, tilsier at det er et stort behov for å utvikle rutiner. 
Både de psykiatriske og somatiske sykehusene må innse at dette dreier 
seg om en pasientgruppe de vil se mye til i årene som kommer. Det er 
nødvendig å møte en slik pasientgruppe offensivt, og ikke angstbitersk. 
For de psykiatriske avdelingenes del bør dette bety at kunstig ernæring 
og medisinsk omsorg i større grad må være en del av deres repertoar. 
Enkelte psykiatriske avdelingers avvisning av anorektiske pasienter 
fordi de selv ikke ”kan” sondeernæring, er faglig-etisk uakseptabelt. 
Det er et åpenbart behov for faste team på tvers av avdelingsgrensene 
og for en fast liaisonservice.  

Når pasientene blir kasteballer mellom profesjonelle som skyver ansvar 
fra seg, er dette ødeleggende for behandlingen. Samarbeid blir uklart, 
og institusjonene forspiller mulighetene til å samle systematisk 
erfaring. Og slike profesjonelle vansker sendes gjerne mot pasienten: 
hennes rykte som ”en umulig pasient” blir forsterket. 

Ved livstruende syk pasient (som allerede er i et solid poliklinisk 

behandlingsopplegg) bør innleggelse iflg. Skårderud gjerne innebære at man: 



 66 

-skifter terapeutisk kontekst fra ”terapi” til ”livredning”…… 
midlertidig legger til side alle andre prosjekter som individualterapi, 
familieterapi, gruppeterapi……dette fremmer oversikt, tydelighet og 
klare rammer; noe både behandler og behandlet har behov for i en slik 
krisepreget situasjon……dette er motivert i behovet for klare roller, og 
dels i det faktum at en sterkt avmagret pasient profitterer lite på en 
psykoterapeutisk tilnærming.  

Dette viktige poenget – at pasienten i sterk avmagring ikke er tilgjengelig for 

inngående psykoterapi – utdypes videre: 

Hun kan være så redusert at samtalene oppleves som en belastning. 
Dessuten er man i risiko for å behandle mentale symptomer som er en 
konsekvens av underernæring, og som allikevel forsvinner eller blekner 
ved vektøkning. Garner (1985) hevder at psykologiske fortolkninger av 
symptomer og bakenforliggende psykopatologi alltid er kontraindisert 
inntil man ved praktiske terapiopplegg har normalisert vekt og spising. 
Jeg vil på langt nær være så kategorisk, men det er viktig å minne om 
avmagringens psykologiske følgetilstander… En pasient som kunstig 
ernæres, vil som regel være så mobiliserte med angst og frykt på grunn 
av dette at hun er åpen for lite annet… 

Det legges også inn en advarsel om å ikke ha for lave ambisjoner til 

behandlerinnsatsen, selv om pasienten er innlagt til heldøgnsomsorg. Han peker 

derved ganske direkte på at dette er svært ressurskrevende behandling hvis man skal 

lykkes. Alternativt forsvinner maten alle andre steder enn i pasientens mage, og hun 

”lurer” både personalet – og til syvende og sist seg selv: 

 Et behandlingsregime for en sterkt avmagret pasient forutsetter 
tilstedeværelse under måltider, fotfølging etter måltidene og generelt 
høyt nivå av kontroll. Svak bemanning og andre oppgaver tilsier ofte at 
dette blir vanskelig. En slik situasjon med en uttalt, men fiktiv kontroll 
og støtte er svært vanskelig for pasientene. Den forsterker utryggheten, 
og ofte sitter de igjen med en fortvilelse over hvor lett det er å lure 
systemet. 

Skårderud skisserer opplegg for behandlingstilnærming i en psykiatrisk institusjon 

med f.eks. avtale om rammer (varighet av opphold), utskrivelse (må vurderes ved 

vektnedgang), målsetting (vektøkning og normalisering av spising), reduksjon av 

fysisk aktivitet, definert eventuell grense for sonde- og parenteral ernæring: 
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Enkelte pasienter ønsker sonde fordi det er å gi fra seg all kontroll og 
dermed psykisk smertelindrende. Men for de fleste er det en alvorlig 
trussel mot deres autonomi. Det er viktig at vi på et psykodynamisk nivå 
forstår hvordan en slik bokstavelig invasjon av fett og kalorier kan 
være traumatisk for disse pasientene med dårlige psykiske grenser… - I 
startfasen er det som regel påkrevet med strenge restriksjoner, 
eksempelvis bare helt korte spaserturer med følge. Én tilnærming har 
vært å legge pasienten til sengs. Etter hvert som vekten beveger seg 
oppover blir hun oppmuntret via friheter som å stå opp, se på TV, gå 
tur etc.… - En viktig side ved å definere strenge grenser rundt måltider 
og fysisk aktivitet er ikke minst å forhindre at daglige argumentasjoner 
om dette tar det meste av oppmerksomheten. 

Så langt er det lett å følge Skårderuds beskrivelser og anbefalinger, og ikke minst lett 

gjenkjennelig for behandlere som har hatt med disse pasientene å gjøre i 

heldøgnsbehandling. Men så er det som om hele det logiske byggverket raser 

sammen for forfatteren. I en innledningsvignett til dette kapittelet skriver forfatteren:  

En innleggelse kan bryte onde sirkler, være et pustehull og gi god 
omsorg. Det er ikke gitt at den anorektiske pasienten viser noen 
begeistring over å bli reddet fra sultedøden.  

 Senere i kapittelet kommer det en påminnelse om:  

...hvordan pasientens indre konflikter, ambivalens og splitting 
projiseres ut såvel i familielivet som i livet i avdelingen. Det er nærmest 
en klassiker hvordan personalet deler seg i to, slik familiene gjerne har 
delt seg i måten å forstå pasientens atferd på…Det er de profesjonelles 
utfordring å ikke bli forført inn i slike rigide posisjoner. Målet med 
sykehusbehandling er å bidra med noe som er annerledes, og ikke mer 
av det samme.  

Når man så kommer til avsnittet om bruk av tvang, kan det se ut til at det er nettopp 

denne splittingen forfatteren selv har blitt offer for, og det spores verken begeistring 

eller støtte til den delen av behandlingsapparatet som må ta hånd om disse pasientene 

når poliklinisk behandler kaster inn håndkleet og innlegger pasienten ved ”BMI 

omkring 13 som absolutt nedre grense”.  Avsnittet om tvang fyller litt over 1½ side 

av bokens i alt 460 sider, og en stor del av avsnittet er redegjørelse av mer lovteknisk 

karakter. Innledningsvis skriver forfatteren at sykehusbehandling bør være basert på 

frivillighet og at dette i de aller fleste tilfellene lar seg gjøre. Det er sikkert korrekt for 
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gruppen med BMI på la oss si 12-13. Men for noen pasienters del kan det også være 

”et helt liv” under disse BMI-grensene – med en ny sjanse til kanskje en gang å bli 

frisk(ere) igjen – selv om hun i lange perioder befinner seg i grenselandet fra 

BMI=12 og nedover til f.eks BMI =8 (da de fleste dør) – dette forutsatt at noen påtar 

seg ansvar for, og belastningen ved, å gjøre den jobben pasienten selv ikke makter 

lenger – nemlig å holde henne i live, om så med tvang! Alternativet for disse jentene 

er ellers som regel – ingenting!  

Videre i avsnittet om tvang følger: 

Men ved anorexia nervosa er det flere eksempler på at 
tvangsinnleggelse og endog tvangsforing er blitt anvendt. Dette er 
uheldig og bør etter beste evne forhindres gjennom å høyne den 
polikliniske behandlingens kvalitet. Dels er tvangsinnleggelse og 
tvangsbehandling et uttrykk for dårlig behandlingsallianse. Dels vil det 
ofte være en traumatiserende krenkelse av den autonomi som pasienten 
så desperat forsøker å stable opp via sin patologiske atferd. 

Dette suppleres med beretningen om Dorthe R som ved sykehusinnleggelse 13 år 

gammel ”ble holdt av flere personer og påtvunget intravenøs ernæring. Mot sin vilje 

fikk hun også sederende psykofarmaka intravenøst”. Det gjøres til et poeng at 

avdelingen ikke hadde innhentet juridisk tillatelse til slike tiltak, og at pasienten i 

flere år etterpå har hatt nattlige mareritt om disse overgrepene (min understreking).  

Om Dorthe R uten disse tiltakene hadde sluppet unna de nattlige marerittene, er vel 

usagt, men det er også helt usagt om hun uten disse tvangstiltakene hadde hatt noen 

drømmer å fremlegge for terapeuten i det hele tatt – høyst sannsynlig ville hun ikke 

lenger vært i live. Mareritt kan bearbeides og mildnes i en terapi som kanskje til og 

med kan føre til modning. Død, derimot, kan ikke behandles!  Det er visselig sant det 

Skårderud skriver i innledningen at ikke alle pasienter viser begeistring over å ha blitt 

reddet fra sultedøden. ”Utakk er verdens lønn”, heter det, og den lønnen kan bli 

unødig stor når pasienten kanskje til og med får medhold av sin senere polikliniske 

terapeut i å tolke situasjonene som overgrep (med ond hensikt?), i stedet for å gi 

pasienten hjelp til å bearbeide hendelsene og sette dem inn i sin rette sammenheng. 

Det ville, i det minste etter mine begreper, ikke være uttrykk for ”terapeutisk 
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avmakt”. Derimot har jeg tyngre betegnelser på lager for den terapien som bevisst 

bygger oppunder pasientens narrativer på en slik måte at hun blir ”offer” for overgrep 

i stedet for som ”overlevende” etter ulykken takket være dyktig og modig 

redningsarbeid fra profesjonelle utøvere i helsevesenet. Og jeg vil i den sammenheng 

sitere barnepsykiater Inger Halvorsen, overlege ved BUPA, Sykehuset Buskerud HF 

sitt utsagn ved en workshop i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser i mars 

2004: ”Det er ikke et juridisk spørsmål, men en naturlov at mennesker trenger mat, 

må puste, gå på toalettet osv.” 

Med hensyn til det lovtekniske, avviser Skårderud at kroppsbildeforstyrrelsen hos 

anorektikere er av en slik karakter at det vil kunne benyttes som hovedvilkår 

(psykose, vrangforestilling) for opprettelse av tvungent psykisk helsevern – og viser i 

stedet til det vi vanligvis omtaler som ”det utvidede sinnssykebegrepet” ihht 

høyesterettsdom, som et gangbart hovedvilkår i de ”tilfeller av anoreksi hvor 

pasientene ikke selv er i stand til å innse sitt behandlingsbehov, men hvor det er et 

sterkt behov for behandling på grunn av fare for alvorlig helseskade eller død”. Når 

det gjelder pasientens benektelse av symptomenes alvorlighet, hevder han at dette 

”ikke nødvendigvis er det samme som manglende sykdomsinnsikt, som ved psykotiske 

tilstander”. På grunn av manglende dokumentert effekt av psykofarmaka for anorexia 

nervosa, mener han at slik tvangsbehandling ikke engang bør være en aktuell 

problemstilling.  

Dette er skrevet i 1994! Det er senere kommet flere studier som viser en viss effekt av 

olanzapin (antipsykotikum) på pasienters atferd og forhold til mat, og bl.a. demper 

angsten og den psykoselignende avvergereaksjonen som oppstår når det kommer mat 

på bordet og alle tidligere tilsynelatende ”innsikter” plutselig ikke er filla verdt, da 

”anoreksitrollet” eller ”anoreksistemmen” nekter anoreksipasienten å spise. Det er 

også en forsiktig optimisme rundt bruken av antidepressiva. Det er også verdt å 

merke seg at enkelte amerikanske universiteter underviser om anorexia nervosa som 

en mulig psykosevariant (jfr Mount Sinai School of Medicine, deres nettbaserte 

videreutdanningsprogram). Man må heller ikke glemme Minnesotastudien, hvor 2 
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friske menn utviklet psykose som følge av sult og avmagring. På denne bakgrunn 

synes det merkelig å avvise kategorisk bruk av medisinering ved anoreksi – og for 

meg oppleves det som en stereotypisering av anoreksirammede, hvor pasienten blir 

borte bak diagnosen og behandleren kun ser sykdommen anorexia nervosa i et 

tilsynelatende snevert perspektiv. Det vil etter min erfaring i de fleste tilfeller være 

mange forskjellige psykologiske faktorer som enten leder til, oppstår som følge av 

og/eller både forsterker og forsterkes av en slik sykdom. Anoreksi kommer aldri i 

”ren variant” slik de synes å mene ved Mando AB på Huddinge sjukhus i Stockholm 

(se senere), og man må derfor tilnærme seg samt behandle HELE menneskets psyke – 

også det psykosenære eller åpenbart psykotiske, der det måtte finnes.  

Tvangsfôring (min understrekning; ”fôring” er ellers noe man foretar med dyr, mens 

tvangsernæring etter min mening er et bedre uttrykk i relasjon til mennesker) hadde 

ikke den gang hjemmel i de spesifikke helselovene og forfatteren viser til 

Straffeloven § 47 om anledning til å påberope nødrett for å avverge akutte og 

dramatisk livstruende situasjoner. Han understreker at tvangsfôring i oppdragende 

hensikt er ulovlig og straffbart, og dessuten etter forfatterens mening avspeiler 

”terapeutisk avmakt og manglende forståelse for lidelsens vesen. Det synes å være 

samsvar mellom høy grad av kunnskaper og klinisk erfaring og beskjeden bruk av 

makt (Leichner 1991)”, skriver forfatteren.  

Jeg antar forfatteren med uttrykket tvangsföring i ”oppdragende” hensikt egentlig 

mener tvangsernæring som ”straffende”(?) tiltak, og i så fall er det lett å være enig. 

Jeg synes ellers at dette er et avsnitt med betydelig slagside, hvor forfatteren ikke 

forholder seg til virkelighetens verden og tradisjonell organisering av helsevesenet 

med spesialenheter som er særskilt innrettet, utdannet og organisert for nettopp å ta 

imot pasienter som begjæres innlagt til tvungent vern. Ved en sykepost som har som 

spesialoppgave å ivareta nettopp pasientgruppen som må ha tvang for ikke å dø, kan 

det like fullt være både (meget) høy grad av kunnskap samt en ikke ubetydelig 

representasjon av høy kompetanse og klinisk erfaring til tross for at det må brukes 

tvang. Det er nettopp kombinasjonen av uomgjengelig tvangsbruk, og kunnskapen 
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om og erfaringen med terapi av – og alliansebygging med - denne spesielle 

pasientkategorien, som er en av disse avdelingenes spisskompetanser. Det oppleves 

derfor både faglig unyansert, på grensen til ukollegialt, sårende og kanskje til og med 

frekt, når forfatteren først melder seg ut ved BMI på 13 for deretter å ”gå løs på” 

kollegaer som melder seg INN på denne BMI og tar ansvaret derfra og nedover. Og 

det er ikke slik i det virkelige liv, som Skårderud fikk det til å se ut i boken, at disse 

pasientene alltid har poliklinisk oppfølging av mer eller mindre god kvalitet. Mange 

av disse pasientene sitter hjemme bak nedtrukne gardiner, uten behandlingstilbud – 

noen uten engang erkjennelse av at de har behov for behandling – innen de 

forhåpentligvis fanges opp og innlegges direkte i sykehuset med BMI i noen tilfeller 

helt ned mot 8-9, mer døde enn levende. Tvang under slike omstendigheter er ikke 

etter mine begreper uttrykk for avmakt – men uttrykk for sykehusets vilje til å ta 

ansvar (der hvor andre for lengst har kastet inn håndkleet). Å kjempe sammen med 

pasienten mot sykdommens konsekvenser, via paternalistiske tiltak når dette er siste 

utvei, fortjener ikke betegnelsen overgrep – (selv ikke om det formaljuridiske i 

ettertid skulle vise seg å være mangelfullt). Det må være handlingens livreddende 

intensjon og absolutte nødvendighet som må ligge til grunn når (hvis) man skal felle 

en dom over dette tiltaket, og derfor håpet jeg også denne forfatteren – ordkunstneren 

– kunne lete fram andre og mer nyanserte betegnelser, for derigjennom å bevare sin 

troverdighet som nasjonal ekspert på behandling av anoreksirammede.  

I avsnittet om sondeernæring i et senere kapittel, der han har flere medforfattere, 

oppleves tonen mindre straffende og skyldinduserende. Det skyldes kanskje at tiltaket 

her ikke knyttes direkte opp mot ”ufrivillig ernæring”?  

Tvang i form av ufrivillig innleggelse vies heller ikke forholdsmessig mye spalteplass 

i hans neste bok: ”sterk/svak, håndboken om spiseforstyrrelser”[38] fra 2000, som i 

mange henseende synes å bestå av forkortede og omredigerte ”highlights” fra 

”Nervøse spiseforstyrrelser” fra 1994. I denne andre boken fremlegges de samme 

juridiske fakta som i 1994-boken, men uten Dorthe Rs historie, og uten at ord som 

overgrep, straffbart osv blir benyttet. Det pekes samtidig fremover mot en ny 



 72 

psykiatrilov (som var vedtatt men ennå ikke implementert på det tidspunktet) hvor 

det kunne komme lovhjemler for gjennomføring av tvang ved behandling av de 

sykeste anorektikere*). Det skinner igjennom en mer nyansert lovforståelse og 

kunnskap om de endringer i rådende rett som var under utvikling forskjellige steder i 

landet, enn i den forannevnte 1994-boken. Avsnittet om sondeernæring (s.157) 

avslutter sågar med følgende melding:  

Sondeernæring er et medisinsk tiltak som anvendes når det er påkrevd. 
Det er viktig å ikke knytte dette til en stemning av nederlag. Må man, så 
må man. (min understreking) 

Og det er slik jeg ser det, ganske andre meldinger til behandlerne enn at de lider av 

terapeutisk avmakt, er overgripere, gjør straffbare handlinger, bryter lover, ikke har 

støtte i jussen osv.  

(*Når man ser tilbake på den smule optimisme som var å spore hos Skårderud i 

forhold til bebudet ny psykiatrilov, må man bare slå fast at håpet om en klarere 

lovgivning på området ikke ble innfridd. Som det fremgår flere steder i oppgaven 

allerede, gikk vi fra vondt til verre ved iverksettelsen av Lov om psykisk helsevern av 

1999, og dette ble ikke rettet opp før nesten 7 år senere ved ikrafttreden av ny § 4-4 b 

den 1.1.2007.)  

Maudsley Hospital ved King’s College University i London har egen forsknings- og 

behandlingsenhet for spiseforstyrrelser. Den har knyttet til seg karismatiske 

behandlere, undervisere og forskere, og kan vise til gode resultater. Dette er ett av tre 

Londonsykehus som hadde samarbeidsavtale med, og var ”ekspertise” for, BUAS 

(Behandling i Utlandet av Alvorlige Spiseforstyrrelser, jfr. ”Utenlandsmilliarden” 

bevilget av Stortinget i 2001), og ved dette sykehuset gis behandling av bl.a. voksne 

pasienter (> 18 år), hvorfor det er av særlig interesse å bli kjent med deres 

standpunkt. På internettet kan man finne noen av deres behandlingsmanualer og 

styrende dokumenter, inkludert deres refleksjoner over faresignaler og absolutte 

grenser for når det anses nødvendig å gripe til tvangstiltak. Fra deres ”A Guide to 

Medical risk Assessment for Eating Disorders” ført i pennen av professor Janet 
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Treasure kan siteres: 

Introduction: 

People with eating disorders, in particular those with anorexia nervosa 
are at high risk in terms of their own health and safety. They have the 
highest mortality of any psychiatric illness. Both their physical state 
and their suicidal behaviours contribute to this risk. Risk to others is 
less of a concern. 

The factors involved in the assessment of risk in people with eating 
disorders include: 

• Medical risk 

• Psychological risk 

• Psychososial risk 

• Insight/Capacity and motivation (= 
“sykdomsinnsikt/samtykkekompetanse”) 

A proxy measure for insight/motivation is the response to treatment. If 
medical risk is high and there is no response to treatment it is 
necessary to measure capacity and consider the use of Mental Health 
Law (= “tvangsinnleggelse”) 

Capacity and Medical Intervention: 

If a patient is at medical risk but does not consent to treatment they 
must be: 

1) assessed for capacity 

2) treated under the appropriate legal criteria 

Capacity is related to a patient’s ability to: 

• Retain and understand information 

• Be able to understand the nature of their illness and understand the 
implications of non-treatment 

• Be able to rationally weigh up the pros and cons of treatment 

• Thus make an informed rational decision regarding their management 
Patients with anorexia nervosa can fail on all areas of capacity 

Refeeding against a patient’s will: 
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If a patient needs refeeding to save their life this can be done against 
their will ONLY as a psychiatric treatment under the mental health act, 
if their capacity is impaired. In severe anorexia nervosa there is often a 
focal deficit in capacity related to food although the capacity in other 
areas might be normal. This applies to oral and parenteral treatments. 

Medical treatments against a patient’s will: 

Urgent medical treatment to save a patient’s life is treated as any other 
patient i. e. with impaired capacity the doctor can treat in the patient’s 
best interest under common law. 

Non urgent treatment of medical complications can only be done with 
the patient’s consent even if capacity is impaired. 

På deres hjemmesider ligger også følgende ”programerklæring”[39] i forhold til 

tvangsernæring av anoreksipasienter, som bl.a. Aslak Syse refererer i fotnote på s. 

160 i 2004-utgaven av hans kommentarbok nevnt tidligere[2]: 

Patients with anorexia nervosa can be treated without their consent. 
Refeeding is treatment for anorexia nervosa. Therefore compulsory 
treatment for anorexia nervosa is force-feeding.  

Treatment for anorexia nervosa involves working with the cognitive, 
emotional and behavioural factors, which fix the patient into the ill 
position. Coercive behavioural regimes with the sole focus on weight 
gain are now unacceptable because they are both ineffective an 
inhuman. In the hands of a skilled team people with anorexia nervosa 
rarely need instrumental feeding. Unfortunately much of the 
controversy surrounding compulsion in the management of anorexia 
nervosa centers around unacceptable treatments. Thus although 
refeeding is accepted by law as a part of necessary treatment for 
anorexia nervosa, it is not sufficient. 

Sammenfatningsvis bekrefter dette den pragmatiske og juridiske 

behandlingstilnærming som eksisterer i forhold til de aller dårligste 

anoreksipasientene ved Maudsley, samt dagens rettstilstand i England på bakgrunn av 

at: ”House of Lords i en konkret sak har fastslått, med virkning for britisk praksis på 

dette feltet, at overfor pasienter med alvorlig anorexia nervosa er mat å anse som 

likestilt med medisin” (Syse, s. 158). I ”Clinical Guideline 9” utarbeidet av National 

Collaborating Centre for Mental Health (UK)[40], står det i kapittel 6.5.7 

Compulsory admission and treatment 
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A decision to compulsorily treat people with eating disorders occurs 
infrequently but does raise debate amongst professionals working in the 
field, the individuals they treat and their families. People with anorexia 
nervosa often differ from others with mental health problems in that the 
central characteristics of the illness are perceived as functional and 
valued by the individual. The individual can be perceived as ambivalent 
about recovery and resistant to intervention.  

In (eating disorders) treatment an emphasis is placed on developing a 
collaborative therapeutic relationship with the individual. Under conditions of 
compulsion this may be difficult. However individuals who have undergone 
such treatment report contrasting positive and negative views when asked to 
comment later. 

Det ligger implisitt i siste avsnitt fra Maudsley under ”Refeeding against a patient’s 

will”, at det er streng regulering av somatisk behandling som ikke er akutt 

livreddende (non urgent), noe tilnærmet våre §§ 7 i helsepersonelloven og 47 i 

straffeloven. Pasientenes syn på tvangsbehandling kommer frem i dette avsnittet – 

nemlig at det er varierende positive og negative syn på tiltaket, og altså ikke så udelt 

negativt som man kan få inntrykk av uvegerlig må skje, iflg. lesing av andre 

forfatteres bøker.  Maudsley Hospital [og Syse] understreker at tvangsernæring i de 

tilfeller hvor det ikke kan unngås, bør være bare en del av den totale 

behandlingspakken, da ensidig fokus på kun vektøkning ikke har (varig) effekt og 

dessuten er inhumant. Det er ikke vanskelig å slutte seg til et slikt utsagn. 

Josie Geller, Ph.D., klinisk psykolog og forskningsleder ved Eating Disorder 

Program, St. Paul’s hospital, Vancouver i Canada, har arbeidet med spiseforstyrrelser 

siden 1993, og har gjestet bl.a. Norge som foreleser (Modum, 2002) og fått 

innflytelse på sentrale behandlingsmiljøer som arbeider med spiseforstyrrelser her til 

lands – for eksempel ”Modum Bad”. Hun har publisert en rekke arbeider, er 

internasjonalt skattet foreleser og kursholder, og nyter stor respekt for sine bidrag til 

forståelsen av spiseforstyrrelser og deres behandling. Fokus for hennes forskning har 

vært motivasjon av pasienter med spiseforstyrrelser. Det ligger da i kortene at i 

hennes veiledning av behandlerne, er hovedsakelig frivillighet i samarbeidet med 

pasienten det tilstrebete og ideelle, men Geller er heller ikke blind for at det i 

behandling av alvorlig anorexia nervosa kan være påkrevd med det hun kaller 
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”direksjonell intervensjon”. I dette begrepet ligger det et imperativ. Utsagn som: ”Du 

må spise for å unngå å komme i en så vanskelig situasjon at du trenger nasogastrisk 

sonde”, er en typisk direksjonell intervensjon som kan mobilisere frykt for å måtte 

sondeernæres og derved bevirke en endring i pasienten. ”Motivasjonell intervensjon” 

er da på den annen side behandlingstiltak og innspill som i større grad bygger på 

pasientens egne målsetninger for behandling av spiseforstyrrelsen, noe som ikke 

spiller på frykt, og således i dette perspektivet har ”høyere rang” blant de forskjellige 

intervensjonsteknikkene, enn direksjonell intervensjon. Imidlertid mener Geller at vi 

både bruker – og skal bruke – begge teknikker, men må gjøre rimelige anstrengelser 

for å opprettholde mest mulig av pasientens autonomi dersom direksjonell 

intervensjon (i ytterste konsekvens, f.eks tvungen innleggelse, tvungen behandling, 

ufrivillig sondeernæring) blir nødvendig (Modum Bad 2002[41]).  

Fra mitt ståsted er direksjonell intervensjon kun et annet ord for realitetsorientering 

(tvungen sonde kan også virke realitetsorienterende selv om eneste intensjon og 

begrunnelse for tiltaket er livreddende tiltak). Jeg er enig med Geller i at direksjonell 

intervensjon (eller realitetsorientering som jeg liker å kalle det) hører hjemme i 

enhver terapi, og sånn sett ikke er noe oppsiktsvekkende nytt. Det oppleves imidlertid 

mer håndterbart som terapeutisk instrument når begrepet fornyes, konkretiseres og 

settes inn i en slik ramme som Geller gjør her. Det er viktig å merke seg hennes 

understreking av at det må ligge veloverveid nyansering under en direksjonell 

intervensjon (eller realitetsorientering) slik at det blir et passende korrektiv for 

pasienten der og da, og ikke et skremselsskudd som rammer pasienten på feil måte og 

i stedet påfører pasienten ”banesår”.  Gellers syn fremstår for meg som en 

pragmatisk, bekvem og ikke-moraliserende tilnærmingsmåte som det går an å leve 

med for både behandler og behandlet! 

Professor i barne- og ungdomspsykiatri, Bryan Lask, ved St. George University of 

London, er internasjonalt anerkjent for behandling av spiseforstyrrelser hos barn og 

unge gjennom 25 år, med gjesteprofessorat flere steder i verden (bl.a. i Norge), syv 

bokutgivelser om spiseforstyrrelser, og mer enn 150 publiserte vitenskapelige 
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artikler. Han er tilknyttet ett av tre engelske sykehus som var oppnevnt som 

”ekspertise” for BUAS-prosjektet i 2001 (se over) og har således (hatt) innvirkning 

på behandlingsmiljøene i Norge. Han er iflg. en artikkel i Dagens Medisin 2. 

desember 2004[42], særlig opptatt av å spille på lag med pasienten og la denne i 

størst mulig utstrekning være delaktig i valg av behandling. Han mener at klinikere 

ofte slåss med pasienten, i stedet for med sykdommen, og at dette bare øker motstand 

fra pasientens side mot behandlingen. Idet behandling med tvang ofte er forbundet 

med sondeernæring, anbefaler han at muligheten for sondemating introduseres tidlig i 

behandlingen – kan hende man derved kan få til et frivillig ernæringsopplegg med 

sonde i stedet for tvungen ernæring den dagen sondemating evt. skulle bli et 

uunngåelig behandlingsalternativ for å berge liv og helse. Lask legger ikke skjul på at 

han også har ”absolutter” i sin behandlingstilnærming til pasientene, noe pasientene 

sjelden har problemer med å forholde seg til så sant måten behandlingen blir 

presentert på, ikke gjør det vanskelig for dem. Jeg tolker dette dit hen at han 

tilkjennegir en pragmatisk og avklaret holdning til problematikken rundt tvang – men 

selvfølgelig sett i relasjon til umyndige barn/ungdom, da Lask meg bekjent ikke 

arbeider med voksne. 

Mora Kliniken i Sverige, med Milton Eriksson’s behandlingsmodell har også vært 

regnet som ”ekspertise” for BUAS-prosjektet, og baserer sin behandlingsmodell på 

intervallbehandling med pasienten på sykehus 1 uke, deretter 3 uker hjemme, så 

tilbake til sykehuset for neste behandlingsbolk osv. Det ligger i sakens natur at denne 

modellen ikke er særlig tilrettelagt for tvungen behandling. Tilnærmingen er basert på 

en av teknikkene innen såkalt NLP (Nevro Linguistic Programming) en terapeutisk 

genre utviklet av en språkforsker og en datastudent på 70-tallet. Behandlingsmodellen 

og filosofien er senere videreutviklet i 2-3 retninger, hvorav Milton H. Eriksson 

(amerikansk psykiater) er gitt æren for en av dem. Dette er en nokså ”alternativ” 

behandlingsfilosofi sett i forhold til mer tradisjonelt anerkjente teknikker, og iflg. 

deres hjemmeside skal behandlingen primært være fokusert på ”det som händer nu 

och inte gräva för mycket i det förflutna”. Ytterligere om teknikken utdypes ikke her. 

Selve behandlingskonseptet i Mora egner seg nok best til oppfølging av forholdsvis 
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velfungerende personer med spiseforstyrrelser, personer som klarer å følge et 

behandlingskonsept som innebærer mye ensom kamp hjemme, med e-postkontakt til 

terapeut og kun 6-7 ukesinnleggelser i løpet av ett år. Selv om dette tilbudet er nokså 

annerledes i sin filosofi og tilnærmingsmåte, kan de som står bak det vise til gode 

resultater for de pasientene som gjennomfører behandlingen – altså for dem som 

trives (best) med dette konseptet. Det tilkjennegis ingen prinsipielle standpunkter for 

eller mot bruk av tvang i behandlingen, men på deres FAQ-side besvares spørsmål 

om overvåking av måltider, mosjon, hvilke pasientgrupper som tas imot, osv. slik: 

Nej, vi har inga sådana tvång. Vi har heller inte personal tillgänglig för 
övervaking av måltider. Så länge du inte hamnar i akut medicinsk fara 
besluter Du om Dina måltider! 

Vi brukar normalt inte ta emot klienter som är i akut medicinsk fara, 
och t.ex. behöver sondmating, kontinuerlig övervaking e.dyl. Vi brukar 
heller inte ta imot klienter med missbruksproblematikk eller primär 
psykotisk sjukdom. Vi tar dessutom bara emot klienter som är här av 
egen fri vilja, eftersom vi inte har någon form av tvångsvård, 
övervaking e.dyl. 

Idet verken de dårligste, de med psykose, de motvillige eller de med rusproblematikk 

blir tatt hånd om i dette behandlingstilbudet, blir følgelig klinikkens eventuelle 

holdninger til håndtering av de samme gruppene ved f.eks. tvungen innleggelse og 

sondeernæring i dertil godkjente institusjoner andre steder, ikke så interessante.  

Anorexicentrum, Mando AB er lokalisert ved Huddinge sjukhus (Stockholm) – 

men er like fullt et privat forretningsforetak – under ledelse av professor i 

nevroendokrinologi Per Söderström. Her behandles angivelig alle typer 

spiseforstyrrelser, men mest profilert er deres anoreksibehandling som garanterer 

frisk pasient innen 1 år! Også de var samarbeidspartnere til BUAS i 2001, og de står 

for en mer ”teknisk” behandlingstilnærming enn en del av de andre offentlige og 

private aktørene i markedet. Behandling gis på alle nivåer fra døgnopphold til 

ambulant oppfølging – det opplyses ikke direkte om holdninger til tvangsbruk på 

deres nettsider, men derimot at de fleste av pasientene er dagpasienter, med noen få 

unntak (for eksempel tilbys norske pasienter døgnplasser). Ved måltider kobles 
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pasientene til en egen liten datamaskin (”mandometer”) som så styrer måltidet. Etter 

inntak av mat må pasientene hvile i et rom oppvarmet til 40 °C i 1 time. 

Spiseforstyrrelser defineres ikke som psykisk lidelse (hvilket vel gir deres svar på 

spørsmålet om bruk av tvang). Dette tilbudet appellerer nok også til en del pasienter 

som ikke kan forholde seg til det å ha en psykiatrisk diagnose. Norske, svenske og 

engelske eksperter på spiseforstyrrelser betegner metoden med bruk av mandometer 

som ”interessant”, men de fleste stiller seg fra tvilende til helt avvisende til denne 

teknifiserte behandlingstilnærmingen – særlig til langtidsresultatene[43, 44] – og er 

meget avventende...  

Nordiske Klinikerna i Stockholm, eller CAPIO, som er navnet på en stor privat 

sykehuskjede, er enda en av sykehusaktørene i markedet som var ”ekspertise” og 

referanseinstitusjon for BUAS i 2001, og som også har etablert en søsterinstitusjon 

for behandling av spiseforstyrrelser i Norge (Capio Anoreksi Senter Fredrikstad, april 

2004) samt i Varberg og Malmö (de har også gått inn på andre helsemarkeder innen 

somatisk sykehusmedisin, og etablerer seg i flere EU-land). Det gis både døgn- og 

dagbehandling, poliklinisk og ambulant (oppsøkende) behandling i varierende 

omfang, alt etter hvor godt utbygd behandlingstilbudet er på de forkjellige 

lokalisasjonene nevnt ovenfor. Den norske enheten har inngått rammeavtale om 

levering (mot enhetsbetaling) av en viss mengde tjenester til pasienter i Helse Øst for 

2006 og 2007 (for eksempel opptil 5460 behandlingsdøgn pr. år). Fra rammeavtalen 

med Helse Øst, punktum 5.6 Akutte komplikasjoner, hitsettes: 

Dersom det oppstår akutte komplikasjoner eller situasjoner som krever 
en mer omfattende behandling enn det institusjonen kan gi, skal 
pasienten henvises til offentlig sykehus 

I tilgjengelig brosjyre markedsfører de seg med spesialisert behandling mot 

spiseforstyrrelser – alle typer – og arbeider etter ”kognitiv behandlingsmodell”. 

”Behandlingsfilosofien er basert på pasientens motivasjon for egen tilfriskning” – 

heri ligger nok at det er snakk om kun frivillige innleggelser. Videre postuleres det at: 

”Pasientene går direkte inn i faste måltider fra dag 1”, og sånn sett er det allerede på 

de innledende sider av markedsføringsbrosjyren gjort klart at det ikke er pasientene 
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med alvorlig livstruende anorexia nervosa og sterk vegring mot så vel inntak av 

næring som mot behandlingsintervensjoner, som er Capios målgruppe. Institusjonen 

er trolig heller ikke godkjent for mottak av pasienter til tvungent vern ihht psykisk 

helsevernloven. Med disse utgangspunktene skal man ikke undres over at det i det 

utsendte informasjonsmateriell ikke tas eksplisitt stilling til spørsmålet om bruk av 

tvangsinnleggelse der det måtte fremstå som eneste alternativ – ei heller til 

spørsmålet om å gi ernæring mot pasientens vilje. Ved Nordiska Klinikken (Capio, 

Stockholm) arbeider ekteparet Heléne og Rolf Glant (hun klinisk sosionom, han lege 

– begge har arbeidet en liten mannsalder med spiseforstyrrelser og har gitt ut 

lærebøker og veiledningsskriv, samt forelest og drevet kursvirksomhet i hele 

Norden). Deres tanker om spiseforstyrrelser er nok å regne som Capios ”offisielle” 

syn, men jeg har ikke noe sted funnet offentliggjøring av deres syn på bruk av tvang.  

Min kommentar: Sammenfatningsvis ser det ut til at ”ekspertenes” veiledning til 

fagmiljøene dels er preget av den kontekst rådene er gitt i (for eksempel årstall, 

daværende arbeidssituasjon, bredden av erfaringer, egen alder) og kanskje også 

filosofisk ståsted? Charlotte Buhl mener frivillighet er best (”-det beste er best…”), 

men omtaler tvungen ernæring nærmest som noe behandlere må ty til fra tid til annen, 

mens Skårderud initialt aktivt fraråder bruk av tvungen ernæring for deretter å 

moderere sine råd 6 år senere. Både den canadiske eksperten og begge de engelske 

ekspertene er åpne for bruk av tvungen ernæring i en kompetent terapeutisk setting. 

De ser også den positive nytten sondeernæring kan ha i den totale behandlingen, 

hvorfor én ser for seg at sonden kanskje bør innføres allerede før det kommer til 

nivået for tvang.. I Sverige har det vokst frem et stort privat terapimarked – til og med 

lokalisert inne på store akademiske institusjoner som Huddinge og Karolinska 

sjukhus i Stockholm – som retter markedsføring og behandlingstilbud hovedsaklig 

mot pasienter utenfor den gruppen hvor behov for tvungen intervensjon med 

sannsynlighet vil oppstå. Ett av behandlingstiltakene avviser helt anorexia som 

psykiatrisk sykdom. To andre er, beleilig nok, ikke organisert for ressurskrevende 

tvangsbruk. Ett av de svenske tiltakene har datterselskap i Norge som synes åpen for 

at tvangsernæring kan bli påkrevd (jfr avtaleteksten mot Helse-Øst: ”akutte 
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komplikasjoner eller situasjoner som krever en mer omfattende behandling,,,), men 

sier ellers at ved eventuell fremvekst av slikt behov under opphold i deres institusjon 

vil pasienten bli utskrevet fra Capio, og den tvangsmessige del av behandlingen bli 

overlatt til offentlige institusjoner.  

Det fremgår ingensteds at tvungen ernæring er ønskelig, men ”må man, så må man!”  

4.1.5 Veilederen 

I Statens Helsetilsyns utredningsserie utkom det i 2000 et veiledningshefte på rundt 

60 tekstsider, for behandling av spiseforstyrrelser: Alvorlige spiseforstyrrelser, 

retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten IK-2714. Det tar for seg 

tvungen innleggelse og evt. tvungen sondeernæring mot slutten av tekstdelen (sd. 47 

ff), og både etiske, juridiske og medisinske aspekter blir drøftet. Også her promoteres 

synet om todeling av sykdommen og at tvangsinnleggelse og tvangsbehandling skal 

være rettet mot den psykiske lidelsen. Det legges til grunn at anorexia nervosa 

vanligvis ikke er å betrakte som en alvorlig sinnslidelse og derfor ikke normalt gir 

grunnlag for tvangsinnleggelse. Men under visse forhold vil disse pasientene falle inn 

under begrepet alvorlig sinnslidelse og kunne tas inn til undersøkelse. Når det gjelder 

tvungen behandling blir også her § 4-4 (i lov av 1999) avvist som mulig 

hjemmelsgrunnlag for tvungen sondeernæring, og det pekes i stedet på 

nødrettsinstituttet i straffeloven § 47. Det er de samme forbehold som tas her, som i 

andre standardveiledninger, men det settes dog opp ganske detaljerte anbefalinger for 

hvordan man skal monitorere pasientens kliniske tilstand og om når tvungen ernæring 

iallfall skal vurderes igangsatt. I motsetning til Syses syn på at § 4-9 

pasientrettighetsloven om retten til å sultestreike aldri var ment å skulle gi pasienter 

med alvorlig anorexia immunitet mot nødvendige inngrep fra helsetjenesten, blir det 

sådd tvil om det her! På s. 48 trekkes denne paragrafen frem i et eget avsnitt som 

konkluderes med at ”den viser at lovgiver har ønsket å markere individets 

selvbestemmelse, forutsatt at vedkommende er i en slik situasjon at en alvorlig 

overbevisning kan tilkjennegis”. Det er ikke mange med anorexia nervosa som ikke 
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ville klare det! 

Min kommentar:  

Veilederen er ”barn av sin tid” (2000), et ærlig og samtidig modig dokument som 

beskriver de vanskelige dilemmaene i behandlingstilnærmingen til de sykeste av 

disse pasientene holdt opp mot eksisterende lovverk. Det ville trolig vært på grensen 

til sivil ulydighet å sende ut en veileder som ikke redegjorde korrekt for 

rettstilstanden (gjeldende rett) slik den var på det tidspunktet, og i så måte gir denne 

en god og lett tilgjengelig veiledning. Det modige her er at det også beskrives 

hvordan tvungen behandling kan gjennomføres (da med hjemmel i § 7), og 

beskrivelsen er slik at man ikke trenger være noen kløpper i jus for å tolke inn en 

”anbefaling” om å tøye det nødrettslige instituttet langt i de tilfellene man finner det 

nødvendig å iverksette tvungen ernæringstilførsel. Dette peker tydelig fremover mot 

behovet for enten nye retningslinjer knyttet til dagjeldende § 4-4, eller ny lovhjemmel 

for slik behandling. Der veilederen er fulgt fullt ut, kan den ha reddet mange liv.  

4.1.6 Fra 3. linjetjenesten 

Når det gjelder tilbud om behandling av spiseforstyrrelser, er det et pålegg fra 

myndighetene i opptrappingsplanen for psykisk helse[45] at ett foretak i hver 

helseregion fra 1. januar 2004 skal ha ansvar for å koordinere behandlingskjeden og 

utvikle et heldøgns behandlingstilbud til de alvorligst syke i regionen. Regionale 

enheter ble etablert i Levanger (Helse Midt-Norge), Haukeland/Bergen (Helse Vest), 

Ullevål/Oslo (Helse Øst), Rønvik/Bodø [voksne>18år] (Helse Nord) og 

Buskerud/Drammen (Helse Sør). Det synes å være noe variasjon i foretakenes satsing 

på barn i forhold til voksne, og i klinikk i forhold til forskning. Jeg anså det imidlertid 

interessant å undersøke hva man kunne finne av føringer på ”nettet” (eller evt. via 

annen kontakt) fra disse høyspesialiserte tiltakene mht tvangsbruk ved 

spiseforstyrrelser, da dette nok måtte anses som svært ”kvalifisert” veiledning ved 

prosessen mot revidert lovverk.  
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Helse Sør (Buskerud) har nettsider det er vanskelig å orientere seg i mot denne 

spesifikke behandlingen. Men det er tydelig – og kjent – at det i Buskerud er en rik 

aktivitet innen feltet spiseforstyrrelser når det gjelder barn/ungdom, både klinisk og 

forskningsmessig – og behandlingsmiljøet her mener at ved behandling av alvorlig 

undervekt hos anoreksisyke barn/unge, heter medisinen ”mat”! (jf. foredrag ved 

Nasjonalt klinisk nettverk for spisefortyrrelser mars 2004). Det er derimot, på 

internettet, mer komplisert å finne ut hvor de voksne med alvorlig spiseforstyrrelse tas 

hånd om, uten å lete ganske lenge. Det fremgår ganske beskjedent av Buskerud-

sykehusets presentasjon av de enkelte klinikker at ”Subakuttenhet” er en åpen 

psykiatrisk enhet som behandler pasienter med blant annet psykoser, alvorlig 

angstproblematikk, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser (min utheving) eller 

stemningslidelser. Enheten er lokalisert 10 km fra det sentrale somatiske sykehuset og 

har totalt 20 plasser. Jeg finner ikke opplysninger på nettsidene om hvilke strategier 

sykehuset eventuelle legger til grunn ved bruk av tvang ved behov for sondeernæring. 

Tvang per se er forøvrig tatt opp bl.a. i åpne temamøter for pasienter, pårørende og 

andre interesserte ved Psykiatriskolen som ble etablert 2002 og drives av Lærings- og 

Mestringsenheten (LMS) i samarbeid med ulike aktører fra psykiatrisk klinikk. 

Helse Øst (Ullevål/RASP) har ved Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser i likhet 

med Buskerud hittil konsentrert seg om forskning og undervisning samt utredning og 

behandling av den yngre pasientgruppen (”barn/ungdom og unge voksne”) med 10 

døgnplasser. I løpet av 2007 vil behandlingstilbudet bli utvidet med 10-12 

døgnplasser for voksne. Det foreligger ikke dokumentasjon tilgjengelig på nettet over 

deres bruk av tvang eller holdninger til tvangsbruk. Det vites at samarbeidsrutiner er 

under utarbeidelse mellom RASP og Medisinsk divisjon i forbindelse med 

lovrevisjon av § 4-4 (meddelelse i Regionalt nettverksmøte ved RASP 28. nov 2006). 

I de kliniske postene drives det kursvirksomhet for miljøpersonalet i behandling av 

spiseforstyrrelser (sist 10. nov 2006).  

Helse Vest (Haukeland/Bergen) har lagt regionsansvaret for de alvorligst syke til 

Seksjon for spiseforstyrrelser ved Klinikk for psykosomatisk medisin i psykiatrisk 
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divisjon. Via internettet gis man innsyn i deres behandlingstilbud[46], oppdatert juni 

2005, med lenke direkte til detaljert beskrivelse av innholdet i behandlingen[47]. 

Behandlingen fremstår som faglig og organisatorisk meget solid, og det er utarbeidet 

egne retningslinjer for såkalte ”Basisinnsatser” som innebærer fullstendig ernæring 

med hjelp av næringsdrikker eller sondenæring, når det ikke finnes noen annen 

mulighet til å tilfredsstille pasientens væske- og næringsbehov. ”Basisinnsatser” 

defineres som ”akutt livreddende tiltak”, i forhold til pasienter med livstruende 

anorexia nervosa – deretter vises det til eget dokument: ”Utredning og behandling 

ved livstruende anorexia nervosa”, som ikke ligger åpent tilgjengelig på nettet. Selv i 

slike situasjoner legges vekt på om mulig å unngå tvangsbehandling. Hensikten er 

bare å heve den akutte sultetilstanden og redusere somatiske komplikasjoner – 

pasienten deltar da ikke i avdelingens behandlingsprogram, men tilbys 

motivasjonssamtaler, som regel én gang per uke. Det fremgår ikke hvorvidt 

”Basisinnsatser” gjennomføres ved Seksjon for spiseforstyrrelser, eller for eksempel i 

en annen psykiatrisk post, subsidiært i en indremedisinsk post.  

Helse Nord (Rønvik/Bodø) har lagt regionansvaret for voksne med alvorlige 

spiseforstyrrelser til Nordlandssykehuset, og har iflg. sykehusets nettsider [48] 

organisert døgntilbud med 4 døgnplasser som en del av Allmennpsykiatrisk avdeling, 

post Nord 1 i Bodø, samt Regionalt kompetanseteam som skal bistå ulike fagmiljø i 

kommunene og spesialisthelsetjenesten. (Regionansvaret for barn/unge < 18 år er lagt 

til UNN/Tromsø). I døgnbehandlingen vil pasientene være en del av et større 

avdelingsmiljø, og vil også delta i en del fellesaktiviteter sammen med de andre 

pasientene. I tillegg vil en del aktiviteter være lagt opp spesielt for pasienter med 

spiseforstyrrelser. Enheten fremstår som faglig solid og organisatorisk forankret i en 

psykodynamisk tradisjon, men med klare tilleggselementer av kognitiv terapi, 

psykodrama- og uttrykksterapi, kroppsbevissthetsterapi, fysisk trening m.v. 

Behandlingen er som hovedregel kontraktsbasert – dvs. frivillig. Det fremgår ikke av 

disse dokumentene hvordan og hvor regionen har løst problematikken rundt pasienter 

hvor tvungen innleggelse og evt. tvangsbehandling med ernæring er nødvendig. 

Imidlertid fremkom det i foredrag holdt av klinikksjef Terje Øiesvold ved Nasjonalt 
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klinisk nettverk for spiseforstyrrelser i mars 2004, at det er et nært samarbeid mellom 

psykiatrien og medisinsk divisjon i Bodø. De indremedisinske varsellamper blinker 

ved BMI < 14 og kalium < 3, men iflg. kliniske eksempler var pasienter helt ned mot 

BMI på 9,5 tatt imot til forsøksvis frivillig behandling i åpen psykiatrisk post. Ved 

manglende vektoppgang, manglende behandlingsallianse, evt. sviktende 

sykdomsinnsikt pluss andre alarmerende faresignaler (f.eks. somatiske 

komplikasjoner), var det mulig å skrive pasienten ut av psykiatrien og direkte inn på 

indremedisinsk post, ”på nødrett”, for behandling ihht § 47. Subsidiært kunne man 

deretter reinnlegge pasienten på psykiatrisk avdeling for å etablere tvungen 

observasjon ihht dagjeldende § 3-6 eller tvungent psykisk helsevern ihht dagjeldende 

§ 3-1, etter initiativ fra medisinsk avdeling. Man kunne så med støtte av psykiatrisk 

personale gi pasienten ”permisjon” fra psykiatrisk avdeling for ytterligere opphold i 

medisinsk post hvor akutt tiltrengt vektoppgang ble sikret ved sondeernæring eller 

”frivillig” peroral næringsdrikk.   

 Helse Midt-Norge (Levanger) valgte å opprette heldøgns behandlingstilbud til de 

sykeste ved å legge regionansvaret for slik behandling til Levanger-enheten, en da 

allerede godt etablert lokal enhet for behandling av spiseforstyrrelser. Levanger-

enheten tilbyr i hovedsak kontraktsbasert behandling (frivillig innleggelse) og 

fasedifferensiert behandling (3 faser). Det innebærer at pasientene følges av 

spesialtrenet personell i opptil flere år, hvor siste fase er ettervern i bolig utenfor 

sykehuset med tett poliklinisk oppfølging. Terapien er psykodynamisk orientert, med 

individuell og gruppebasert samtaleterapi og tillegg av kunst- og uttrykksterapi og 

bevegelsesterapi[32]. Når det kom til pasienter som måtte underlegges tvang og 

sondeernæring uten eget samtykke, ble dette utført på lukket akuttpsykiatrisk post av 

en ”kjernegruppe” på 4 sykepleiere og en overlege, der den siste styrte 

behandlingen[49]. Det har vært forutsatt at pasienten oppfylte vilkår for tvungent 

psykisk helsevern, med offentlig tutor, og det ble fattet vedtak ihht § 4-4 når det var 

nødvendig (konsensus om hjemmelsgrunnlaget hos fylkesmannens helseavdeling). 

Behandlergruppen overtok alt ansvar slik at pasienten ikke trengte å være ”utro” mot 

sykdommen sin i denne fasen. Pasienten var i prinsippet en intensivpasient med nøye 
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monitorering av alle funksjoner pga fare for utvikling av reernæringssyndrom, særlig 

i starten av behandlingen. Målet var fra første dag å redusere sykelig undervekt med 

0,5 – 0,7 kg/uke. Det var gradvis overgang til vanlig sykehusmat. Pasienten ble 

overflyttet til videre frivillig behandling ved Levanger-enheten ved tilstrekkelig høy 

BMI, og pasienten fikk da automatisk plass i enheten når hun var ferdigbehandlet i 

akuttposten. 

Levanger har fremlagt en liten studie[50] på 4 pasienter, alle kvinner 20-22 år, som 

har blitt behandlet etter forannevnte prinsipper i perioden 1.1.2003-30.8.2006. 

Varigheten av tvangsinnleggelsene var 114-214 dager, varigheten av innleggelsene 

totalt var 114-452 dager. Varigheten av tvangsbehandlingen er oppgitt å ha vært i 

spekteret 80-214 dager. Alle tvangsvedtak varte til pasientene hadde oppnådd en vekt 

tilsvarende (minst) BMI 17. Pasientene ble overført til frivillig helsevern når de var i 

stand til å ta ansvar for egen behandling (mat, utgang, permisjoner m.m.). Erfaringene 

fra tvangsbehandlingen oppsummeres slik: Nyttig og viktig supplement til frivillig 

behandling. Må være forberedt og planlagt. Krever personell- og tidsressurser, og 

kompetanse. Lite bruk av reell tvang, lite bruk av sonde, pasientene tar raskt valget å 

spise selv. Takknemlige pårørende, fornøyde pasienter (positiv relasjon til 

behandlerne, tillit til behandlingssystemet). 

Mine kommentarer:  

Helse Sør er tradisjonelt organisert med samlokalisasjon av behandling etter antatt 

behandlingsvarighet og pleietyngde, hvilket innebærer at pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser blir behandlet sammen med pasienter med et stort spekter av andre 

sinnslidelser. Tilsvarende organisering gjenfinnes i Helse-Nord. Det er både fordeler 

og ulemper ved en slik organisering av behandlingstilbudet. At ”Subakuttenhet” ikke 

har lagt ut på Internettet sine behandlingsmanualer eller strategidokumenter for den 

psykiatriske tilnærmingen til pasienter med alvorlig spiseforstyrrelser, betyr ikke at 

ikke slike finnes! Men siden ”Subakuttenhet” er etablert 10 km fra de somatiske 

enheter, er det kanskje litt ”kilent” å skulle beholde somatisk ustabile pasienter på 

stedet og foreta tvungen ernæringstilførsel lokalt? 
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Helse Øst har ikke hatt behandlingstilbud for voksengruppen ved RASP, slik at 

problemstillingen min (bruk av tvungen ernæring for pas > 18 år) kanskje ikke har 

vært noe stort tema foreløpig. Om temaet ikke har vært i fokus, betyr ikke det at disse 

pasientene ikke finnes. Jeg forutsetter derfor – og har, via media i forbindelse med 

svære omtaler av en anoreksipasient som døde på sykehuset, fått innblikk i at disse 

pasientene er blitt ivaretatt i andre kliniske avdelinger innen psykiatrisk divisjon, evt. 

i indremedisinske enheter med tradisjonell tilnærming og støtte i eksisterende 

lovhjemler (nødrett etter § 47 i straffeloven og § 7 om øyeblikkeilig hjelp i 

pasientrettighetsloven). Den seneste informasjonen om inntakskriterier ved RASP for 

voksne anorektikere er meddelt meg medio august 07 fra samarbeidende 

indremedisinsk avdeling ved min arbeidsplass vedrørende en konkret pasientsak der 

det forutsettes at pasienten har BMI på minst 14 for å bli tatt imot til innleggelse for 

døgnbehandling ved RASP. Hvis dette er et generelt krav, kan i alle fall ikke RASP 

sies å være et behandlingstilbud som tar mål av seg å utvikle behandlingskompetanse 

på de aller sykeste. 

Helse Vest tilbyr ukentlige motivasjonssamtaler og tar pasienten ut av avdelingens 

behandlingsprogram under ”Basisinnsatser”, hvilket er i tråd med Finn Skårderuds 

anbefaling om å skifte kontekst fra ”terapi” til ”livredning” og derved skape oversikt, 

tydelighet og klare rammer rundt pasient og behandler i denne ekstreme situasjonen, 

(jfr. kapittelet: ”Helseguruene” foran). Helse Vest synes hittil å ha løst det juridiske i 

forhold til ”Basisinnsatser” ved å fremheve det akutte i situasjonen, og ved evt. 

motstand fra pasienten dekkes likevel intervensjonen formelt sett av 

nødrettsinstituttet i straffeloven § 47, og kanskje også av § 7 i helsepersonelloven, 

hvis man ser bort fra dennes henvisning til § 4-9 i pasientrettighetsloven. Videre 

signaliseres det, ved at det er lagt inn en bestemmelse om ukentlige 

motivasjonssamtaler, at ”det akutte” i denne faresituasjonen nok kan vedvare over 

lengre tid, og ikke bare noen timer eller dager. Dette er etter min mening å tøye 

nødrettsinstituttet svært langt og signaliserte klart behov for et nytt 

hjemmelsgrunnlag, som altså kom med revidert § 4-4b. 
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Helse Nord sin løsning med samhandling med medisinsk avdeling, var en slags 

foregripelse av revidert § 3-5 andre ledd i psykisk helsevernloven som fra 01.01.07 

åpner for at: ”tvungent psykisk helsevern kan gis ved midlertidig døgnopphold i 

institusjoner som ikke er godkjent for dette formålet dersom dette er nødvendig slik at 

pasienten kan få forsvarlig helsehjelp. Dette omfatter også behandling med 

ernæringstilførsel uten eget samtykke, jfr. merknad til endringene i forskrift 24. 

november 2000 nr. 1172 om undersøkelse og behandling uten eget samtykke”. Bodø 

sin løsning er altså blitt gjeldende rett – og sånn sett enda et godt eksempel på en 

”veiledning” fra 3.linjetjenesten til lovgiveren som er tatt til følge! 

Helse Midt-Norge har allerede i lengre tid hatt praksis som innebar bruk av 

”gammel” § 4-4 som hjemmelsgrunnlag for tvungen ernæring, åpenbart med 

sammenfallende syn på hjemmelsgrunnlaget hos fylkesmannen og fylkeslegen. Det 

som er praktisert i disse tilfellene, er det samme som revidert § 4-4b fra 01.01.07 helt 

utvetydig nå tilkjennegir hjemmelsgrunnlaget for. Deres lille studie blir sånn sett den 

første ”vitenskapelige” tilbakemelding om mulige konsekvenser av det reviderte 

lovverket, og gir grunn til optimisme angående konsekvensene av faglig forsvarlig 

tvangsbruk.  

Selv om tredjelinjetjenesten er pålagt å utvikle behandlingstilbud for de aller sykeste, 

ser det for meg ut til at hovedsatsingen likevel er på de nest sykeste i pasientgruppen. 

Jeg forutsetter da at anoreksipasienter som har behov for tvungen innleggelse og 

tvungen næringstilførsel er dårligere enn den gruppen pasienter som f.eks. kan velge 

– eller la være – å undertegne en behandlingskontrakt uten derved å ta det endelige 

valget mellom liv og død. Det foreligger imidlertid helt klare retningslinjer eller 

strategier for håndtering av disse sykeste pasientene på minst 3 av de 5 regionale 

tiltakene, og det fremkommer ingen fordømmende holdninger til et slikt 

behandlingstiltak der det er nødvendig for å berge liv og helse og ikke noe annet 

alternativ fører frem. Det kan likevel være en fare for at det kan oppstå en liten 

lavstatus ”subspesialitet” her. Jeg sikter da til de spesialistene som skal utøve 

tvangsbehandling av alvorlig syke anoreksipasienter, hvor tvungen næringstilførsel er 
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nødvendig. Denne delen av behandlingen kan fortsatt av noen risikere å bli stempelet 

som ”annenrangs, skammelig, ufølsom, lavkompetent, uetisk, ufaglig”, i stedet for å 

bli respektert som den kanskje aller vanskeligste og mest krevende del av 

behandlingen. Utgangspunktet for å få til allianse og situasjonstilpasset terapi av 

pasienten i denne fasen kan ofte synes helt håpløst, men kompetent og entusiastisk 

personale vil likevel i mange tilfeller lykkes. Å frata pasienten selvbestemmelse på 

denne måten, og samtidig oppnå allianse med pasienten, er etter min mening den 

største behandlingskunsten i denne ”særomsorgen”, og visselig det mest spesialiserte 

i hele behandlingskjeden. 

4.1.7 Sannhetsvitnene: Noen  pasienthistorier, der  tvang er brukt 

Én av sannsynligvis mange årsaker til utvikling av anoreksi, er den vestlige verdens 

sosiokulturelle normer med sterk opptatthet av individuell vellykkethet, også, men 

særlig for kvinner, kroppslig.  Det siste kom særlig til uttrykk etter at den kjente 

engelske fotomodellen Twiggy nærmest over natten ble verdens moteikon nr. 1 da 

hun ble lansert som ”motvekt” til det tidligere kvinneideal, representert ved den 

formfullendte Marilyn Monroe. Modellene er blitt stadig magrere, og enkelte av 

aktørene er nå så undervektige at de ligger tett opp til der hvor man i Norge ville 

vurdert vedkommende for tvungen innleggelse enten ihht nødrettsbetraktninger eller 

med hjemmel i psykisk helsevernloven. Da den 21 år gamle brasilianske 

fotomodellen, Ana Carolina Reston, døde av anorexi 14. november 2006[51], kom 

det reaksjoner fra hele verden. Hun var 174 cm høy, veide kun 40 kg, altså med BMI 

på 13,2 og bare 0,2 over absolutt nedre grense for poliklinisk behandling hos 

spiseforstyrrelseseksperten Skårderud. (Når man har erfart at selv pasienter med BMI 

under 9 er nektet tvangsernært pga manglende lovehjemmel, får man kanskje med en 

slik beretning noe mer perspektiv på de tilnærmet uløselige situasjonene behandling 

av denne pasientgruppen har innebåret etter det lovverket som gjaldt mellom 2001 og 

2007, da unntatt de tilfeller hvor pasienten kom så nær døden at man kunne gripe til 

nødrett). Det fremkom at modellen Ana Carolina Reston hadde vært innlagt i sykehus 

3 uker før sin død pga nyresvikt, men var så svak og avkreftet at behandlingen ikke 
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”tok tak”. Hun døde dagen innen hun skulle på foto-oppdrag til Paris. Dette skjer bare 

3 måneder etter at en annen brasiliansk fotomodell, 22 år gamle Luisel Ramos, den 6. 

august 2006 døde av sirkulatorisk kollaps nærmest på cat-walk’en under en 

moteoppvisning. Dødsårsaken var underernæring. Og som om ikke dette var nok, 

døde også hennes 18 år gamle modellsøster, Elina Ramos, bare et halvt år senere, den 

15. februar 2007 av underernæring[52].. Ledelsen for moteuka i Madrid gikk modig 

ut med definert nedre BMI-mål for å slippe frem på deres cat-walk, og det kom en 

rekke krav om lovreguleringer som forbød modellvirksomhet for jenter under en viss 

vekt. Mange satte sin lit til EU (Heléne Glant) eller verdenssamfunnet for øvrig. En 

ung engelsk blogger la ultimo januar ut en modig kommentar om ”zero-zize”-

modellenes negative påvirkning på unge piker og gutter. Dette ble starten på en lang 

og opphetet nettbasert debatt som fortsatt pågår. Men ikke bare modeller gir etter for 

presset om å være syltynne. Også den vanlige pike i gaten føler kravet om å oppnå 

symbolet på at man har kontroll, og lykkes, ekstrem slankhet. Jeg lar noen av dem 

”komme til orde” innen jeg tar for meg de direkte innspillene til departementet – 

høringsrundene – i lovrevisjonsarbeidet som ble satt i gang 13. juni 2005 

Claire Carter, 21 år, ble intervjuet og omtalt i Norwich Evening News[53]:  

I grew up in a really happy family but when I was 11 my parents 
divorced. My mum was very large, obese, and my dad left her for my 
godmother, who was very, very slim… -I was 16 and on holidays with 
friends. I felt that all the other girls were very thin and I wasn’t. I came 
home and stopped eating.  

As lack of nourishment attacked her entire body, including her brain, Claire became 

manic, irrational and delusional. But in her mind, she was finally achieving the 

success she had craved for years:  

I didn’t want to stop, I wanted to be anorexic. I was very good at it. It 
was mine, and I wanted to be that person. Towards the end I couldn’t 
see how I was going to get out of it. You feel so afraid – of the cold, of 
not exercising, of eating or not eating, of going in the shower. 
Everything becomes so scary and complicated it’s almost easier to die.  

After recovery at age 21 she has appeared on national televisions and magazines, and 
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talked to MPs and members of the House of Lords to raise awareness of eating 

disorders and how victims can be helped. She is particularly scathing about the role 

of the fashion industry in promoting women with distorted, asexual shapes.  

Charlotte Sjöberg, 24 år, intervjues i Svenska Dagbladet[54]:  

Resan tilbaka till livet tog nio år. När det var som värst vägde hon 27 kilo och var en 

hårsmån från døden. I dag är hon en levnadsglad studentska vid Lund universitet. 

Först efteråt har hon förstått hur sjuk hon var:  

Det er ett under att min kropp orkat överleva alla påfrestingar,  

säger C., som sedan 15 års ålder levt med ätstörningssjukdomen anorexia. När det var 

som värst vägde hon 27 kilo och orkade inte ta sig ur sängen. Men till och med då, 

när döden flåsade henne i nacken på medicinkliniken på K. lasarett, kämpade hon 

emot och gjorde sig av med droppväskan som skulle rädda hennes liv:  

Av ångest för att få inn näring i kroppen grävde jag ut droppnålen, 
tömde droppet i handfatet och satte tilbaka nålen igjen.  

Efter resultatløs vårdvända på en barn- och ungdomspsykiatrisk avdeling hamnade C. 

och hennes mamma på öppenvårdsavdeling på BUP:  

Mitt enda fokus var att komma bort från behandlingen och jag såg alla 
som ville hjälpa mig som fiender.  

C. skrevs ut och fortsatte sitt smygliv:  

Under många år lävade jag i en stor lögn. Tankerna på den forbjudna 
maten blev viktigare än alt annat i mitt liv. Till och med telefonsamtal 
blev jobbiga.  

Hon avbröt studierna och sökte hjälp på öppenvård på en ätstörningsklinik vid Ö. 

sjukhuset i G.. Läkarna ville lägga inn henne på en slutenvård men C. vegrade. 

Vikten fortsatte att rasa til farlig låga nivåer. Till slut blev hon inlagd på en nyöppnad 

slutenvårdsklinik för ätstörningar vid DS barn- och ungdomssjukhus. Men inte heller 

där lyckades hon få i sig måltiderna. Så innledde C. sin kretsgång mellan 

sondmatningen på Ö. sjukhuset och ätstörningskliniken. Trots att hon sondmatades 
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lyckades hon göra sig av med näringen på olika sätt. Hennes uppfinnesrikdom var 

stor:  

Jag minns att jag samlade på mig små påsar jag kräktes i. Påsarna 
slängde jag ut genom fönsteret.  

Efter ett oräkneligt antal sådana vändor skrevs hon oväntat ut, på egen begäran. Hon 

vägde 34 kilo:  

Detta var naturligtvis livsfarlig. Jag förstår inte hur de kunde släppa 
iväg mig hem till ensamheten,  

säger hon i dag. När födelsedagen kom orkade hon inte ta sig ur sängen – hennes 

mamma fikk hämta henne. Återseendet med dottern blev chockartat. C.s vikt hade då 

krympat till 28 kilo, hon såg förfärlig ut. Det blev iltransport till akuten på K. lasarett 

där hon lades inn. Efter nogon vecka förflyttades hon till psykavdelingen där hon fikk 

vara kvar i väntan på att det skulle bli en plats ledig på ätstörningskliniken i L. 

Motvillig förstod C. att hon blivit slav under anorexien. Hon var inte längre kapabel 

att ta ansvar för sig själv längre. Hade hon inte fått komma till L. är hon i dag helt 

övertygad om att hon hade dött. Första månaden fick hon tillbringa i sängläge med 

bevakning dygnet rundt. Det gick inte att mygla med maten längre. All mat hon inte 

åt upp ersettes med sondnäring. Den rigorösa övervakningen och hotet om 

sondmatningen blev hennes räddning…Efter någon månad börjar hon återfå 

hungeren och lusten att äta. Hon vill ut, hem till friheten. Viktökningen går lite fort 

och C. får problem med hjärtat som krympt när kroppen svultit. För att skona C.s 

kropp blir hon kvarhållen på avdelingen med tvång två månader. Då blev hon 

förtvivlad. I dag är hon tacksam mot läkarna för att de inte lät henne ha för bråttom ut 

i livet:  

Jag önskar att jag visste det jag vet i dag, att anorexin aldrig blir nöjd, 
ju mer du ger den desto mer vill den ha, tills du er död. Resan tillbaka 
til livet var den svåraste men också den bästa jag nogonsinn gjort. 

Hege Aarstad, 35 år, fra Trondheim, har profilert seg gjennom media og 2 bøker om 

sin kamp mot spiseforstyrrelse, hhv ”Gal…jeg? Nei, bare litt spiseforstyrret” (2001) 

og ”Fra asken til ilden” (2004). I forbindelse med avslutningen på 1 års 
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behandlingskontrakt med Mora-klinikken (Milton H. Eriksson terapi) i 2004 lot hun 

seg intervjue av Hilde Schjerve i Dagbladet, som skriver [55]:  

-”Mellom de to permene [Gal…jeg? Nei, bare…] lå en brutal skildring av livet som 

anorektiker. Hege fremsto som en trassig, alvorlig syk kvinne, med null motivasjon 

for å bli frisk eller motta behandling. Sommeren 2003: Den spede kroppen som rager 

1,58 meter over bakken, veier bare 29 kilo. Fire epler er vanlig dagsrasjon. 

Immunforsvaret har kollapset. Hjertet har krympet og lungekapasiteten er som hos en 

80-åring. Hege får 160 i puls bare ved å gå opp de 43 trappetrinnene til 

loftsleiligheten hjemme på Byåsen i Trondheim. Menstruasjon har hun ikke hatt på 

mange år. 32-åringen er beinskjør. Hun er døende, men hun bryr seg ikke… 

I hennes nye bok [Fra asken….] møter vi en kamplysten kvinne [38 kilo]. 33-åringen 

er i ferd med å overvinne anoreksispøkelset. Ett år med behandling ved M.H.E 

Klinikken i Mora i Sverige har gjort mer enn tre innleggelser ved Modum Bad har 

klart å gjøre tidligere. Etter 12 år med sult, selvskading, depresjoner og isolasjon er 

Hege blitt sulten på livet:” 

Behandlingen i Norge passet rett og slett ikke for meg. Jeg følte at det 
var en form for frivillig tvang, med behandlere som hang over meg 
under hvert måltid. Regimet fikk fram trassen i meg. Spiste jeg ikke, 
skrøt jeg av det. Nå skammer jeg meg hvis jeg må si til terapeuten min 
at jeg ikke har spist. Jeg er under press, men uten at det oppleves som 
tvang… -Å bli frisk er mye vanskeligere enn å bli syk, og betraktelig 
mer smertefullt enn å være syk. Jeg har seriøst tenkt på å slutte å spise 
igjen. Hoppe over hele behandlingen, krype under en stein og forbli 
der. Men jeg har vært der. Jeg har vært 29 kilo, og vet at jeg følte meg 
like tjukk da. Jeg har vært seks kilo lettere, og vet at det betyr 
sykehusinnleggelse og sondenæring. Det pirrer meg ikke lenger,  

sier Hege til Dagbladet som skriver at Hege uken etter reiser til Mora for siste gang:  

Det er skremmende. Det blir rart å klare seg aleine igjen. Men jeg har 
fått et grunnlag for å starte på egne ben nå. Jeg spiser sammen med en 
psykiatrisk sykepleier to ganger i uka, har fått en terapeut og er blitt 
sosial igjen. Jeg tror det vil fungere. Jeg må bare innse at det tar mer 
enn ett år å bli frisk når jeg har vært syk i 12. 

”Anonym”, i leserinnlegg i Psykisk Helse 3/2003[56]:  
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Kjære Psykisk helse! Jeg er en jente på 20 år som har hatt anoreksi i 
seks år. Etter å ha vært innlagt på en rekke forskjellige sykehus og 
behandlingssteder har jeg erfart at dette er en sykdom som er meget 
vanskelig å behandle og forstå. Har skrevet noe om hvordan jeg har 
følt det og fortsatt (iblant) gjør: 

-Jeg går opp Karl Johan. Eller rettere sagt skrangler et par pipestilker 
av bein i Buffalo-sko med et kranium på toppen. 25 kg med klær 
oppover. Jeg har diagnosen anoreksia nervosa, alvorlig sinnslidende 
og helst spesiell (tror jeg selv)… – Du er så sulten at du holder på å 
spy. Når du passerer de utallige kafeene og uterestaurantene, tenker du 
desperat på alt du kunne ha spist, i stedet ser du nedlatende på dem 
som sitter og propper i seg. Det er da du blir fylt med maktfølelsen, den 
indre styrken som viser at du har krefter til å stå imot det som er 
nødvendig for alle andre. Det er denne rusen jeg lever på… – Nei, mat 
er ikke noe for oss anorektikere. Jeg er annerledes enn andre, lever i en 
verden for meg selv. Slipper ingen inn, og ikke vil jeg ut heller. Det er 
derfor jeg er så utrolig ensom innimellom... – En eldre dame dunker 
den nypermanenterte venninnen sin i skulderen og nikker åpenlyst mot 
meg. Jeg stirrer tilbake… Overbevist om at folk ser på meg fordi jeg 
har lagt på meg 0,2 gram etter siste veiing, går jeg videre. ”Hun har 
spist – syndet!”… – Det er anoreksitrollet som styrer meg i dag. Det 
som får meg til å se ut som en sumobryter i ethvert speil jeg passerer. 
Det som fryder seg over at folk snur seg fordi jeg ser for jævlig ut. Det 
som gir meg gleden over å vinne over sulten og får meg til å tro at jeg 
er helt spesiell fordi jeg motstår det... – Jeg tar opp 40 mg 
antidepressiva og svelger dem åpenlyst, passer godt på at noen ser det, 
slik at de kan tenke ”Oj, hun må ha det vondt, hun lider!”. Det gir meg 
en god følelse helt til jeg kommer fram til Bik Bok. Så kjenner jeg meg 
feit igjen… – Da kjenner jeg hvor tørst jeg egentlig er. Betaler 19 
kroner på Narvesen for en Cola Light som jeg drikker et par slurker av. 
Den smaker godt. Når jeg tenker meg om er den faktisk alt for god. 
Plutselig er jeg helt sikker på at det er noe som ikke stemmer: Noen har 
tappet vanlig Cola i lighten min. Men ingen lurer meg, tenker jeg 
skjelven. Så kaster jeg resten av den forbaskede brusen, tar opp speilet 
og legger på en ekstra omgang med maskara. Jo sortere jo bedre, slik 
som jeg kjenner meg innvendig. Sort og tom... – Når jeg åpner øynene 
igjen, må jeg le litt av meg selv her jeg sitter innelåst på en lukket 
akuttpsykiatrisk avdeling. Når jeg leser det jeg selv har skrevet, må jeg 
si at det ikke er så rart at jeg havnet her. 

Kari Iveland, artist, i samtale med Psykisk Helse 1/2006[57]:  

”Iveland snakker av dyrekjøpt erfaring. I nærmere ti år handlet livet hennes om å få i 

seg minst mulig mat og bli tynnest mulig: 
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For å si det litt brutalt: Når man er så syk som jeg var på det dårligste, 
var toppen av status å være en død anorektiker.  

Iveland var ikke langt unna å oppnå den statusen. Hun kjenner til noen som ikke 

lenger er i live. Selv har hun lagt spiseforstyrrelsen bak seg i over 16 år nå... -Kari 

Iveland er vokst opp med foreldre som var misjonærer. Uansett hvordan hun selv 

hadde det, hadde alltid barna der ute det verre enn henne. De var fattigere og fikk 

mindre mat. Det var vanskelig å konkurrere om foreldrenes oppmerksomhet med 

barn som trengte dem mer enn hun gjorde. Og enda vanskeligere var det å konkurrere 

om Gud: 

At jeg så tidlig lærte å undertrykke egne behov har nok sittet hardt i 
meg. Selv da jeg var på det sykeste, tenkte jeg at jeg sikkert ikke 
fortjente hjelp. At det sikkert var andre som hadde det verre enn meg.   

Iveland forteller at hun ble fascinert av anoreksi da hun første gang hørte om lidelsen 

som 12-åring. Hun syntes det hørtes ut som toppen av viljestyrke. Som 17-åring skred 

hun til verket: 

Det ble en form for kaoskontroll. I tillegg ligger det mye straff i å nekte 
å ta til seg føde. Tenk bare på hvilket våpen sultestreik er, og tenk på 
hvor nervøse foreldre blir for små barn som ikke vil ha mat. Som 
anorektiker opplever du mye av det samme. Folk blir redd deg. Du får 
makt over mange rundt deg. 

Kari Iveland ser behovet for tvangsinnleggelse og tvangsfôring av personer som er 

alvorlig syke på grunn av spiseforstyrrelser: 

Det kommer til et punkt der andre må ta over, der du ikke lenger kan ha 
ansvar for deg selv. Det handler om å berge liv,  

insisterer hun: 
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Det som hjalp meg slik at jeg ble frisk var faktisk å komme til en 
behandler som ikke jobbet spesifikt med spiseforstyrrelser, men som 
fikk meg til å snakke om hva som lå bak. Alt fokus på mat er jo bare et 
symptom på det andre man rømmer fra. Jeg måtte tørre å slippe løs 
uroen og kaoset som jeg hadde kapslet inn. – Jeg ønsket jo bare å 
snakke videre om spising og mat. Det gjør de fleste som lider av 
spiseforstyrrelser. Men denne behandleren lot meg ikke slippe unna. Da 
jeg ble innlagt traff jeg også andre pasienter som hadde helt andre 
diagnoser enn meg. For meg var det lærerikt. – Jeg er skeptisk til å 
samle folk som trenger behandling for anoreksi, på samme sted. Det 
kan lett føre til intern konkurranse om å holde seg tynnest. 

Da hun var på sitt dårligste ble hun innlagt på Gaustad og plassert sammen med en 

annen jente som også led av anoreksi: 

Det ble umulig for oss begge to. Jeg var bare opptatt av at hun ikke 
skulle bli tynnere enn meg, og begge var vi like gode til å lure 
personalet. Til slutt skjønte jeg at jeg måtte bryte kontakten med henne 
– Jeg mener det tar lengre tid å bli frisk hvis man plasseres sammen 
med andre som lider av anoreksi, enn hvis man plasseres sammen med 
personer med forskjellige diagnoser, 

sier Kari Iveland”. 

Min kommetar: 
Dette er 5 tilfeldig valgte sykehistorier som hver for seg er unike, men som også 

inneholder kjente fellestrekk. Det som går igjen i alle, er denne påfallende mangel på 

evne til å beholde kontroll over sykdommen og dens konsekvenser når det er gått noe 

tid og man har kommet seg under en ”magisk” vektgrense. Dette synes å være direkte 

proporsjonalt med vekttapet – og kanskje også med den tiden sykdommen har fått 

innvirke på pasientens liv. Den første historien innebærer ikke bruk av tvang, og for 

den som ønsker flere detaljer, finnes det peker til internettadressen. Hjelp til selvhjelp 

i en støttegruppe for anoreksirammede og det å bli tatt opp i et aktivt ungdomsmiljø 

som også innebar å få en støttende kjæreste fremheves av Claire som avgjørende for 

hennes tilfriskning.  

Charlotte var underlagt tvungent vern og fikk sondemat utallige ganger. Det som 

trolig sviktet når tilbakefallene kom, var manglende oppfølgingstiltak i selve 
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sykehusbehandlingen (som ble utført i somatisk post bemannet for helt andre 

arbeidsoppgaver enn 24 timer fotfølging av pasienten) og derav ufullstendig 

vektoppgang før utskriving, samt manglende tett oppfølging over lang tid etter 

utskrivning fra sykehuset. Det vites at desto nærmere man er til normalvekt ved 

utskrivning fra sykehuset, desto større sjanse er det for ikke å få tilbakefall. Det går 

klart frem fra hennes beskrivelse at hun var langt under normalvekt ved de fleste 

utskrivninger – unntatt i siste behandlingsintervensjon ved ”Ätstöriningsenheten” i 

Lund som til og med holdt henne tilbake på tvang to ekstra måneder etter at hun 

hadde normalisert spisemønsteret. Charlotte er i ettertid takknemlig for det. 

Hege er ikke der at hun bifaller tvang – og antyder at hun faktisk kunne bli ”pirret” av 

sondeernæring. Heri ligger det signaler om at selve sondesituasjonen ble et slags 

pervertert ledd i sykdommen og behandlingen av denne, og således lett kunne gi en 

destruktiv virkning i motvekt til det positive man tilstrebet ved tilførsel av 

næringsstoffer. Med tidligere lovverk er det tvilsomt om Hege noensinne ble 

”sondet” opp til tilnærmet normalvekt (§7 åpner for plikt til å gi akutt hjelp, altså ikke 

lenger enn at den umiddelbare helsefare er hevet og ikke over lengre tid), og det er 

derfor ikke til å undres over at hun fikk gjentatte tilbakefall etter utskrivelser fra 

sykehus. Det er ellers positivt (pr 2004) at hun fant et behandlingstilbud som passet 

henne, hvilket igjen er en viktig vekker til behandlingsapparatet – og kanskje også 

departementet, som så sterkt tilstreber ”konsensus” i behandlingsmiljøene. Tilbudene 

må være varierte, fleksible og tilpasset den enkelte bruker, da det eneste sikre disse 

personene har felles er anoreksien – ellers kan de ha vidt forskjellige behov som må 

møtes på totalt forskjellige måte. Kanskje de også frembyr behov som ikke kan 

dekkes i de tradisjonelle institusjonene og da må man være åpen for å prøve ut 

nettopp det Hege gjorde – en ”alternativ” behandling som så langt vi vet har fått 

henne i mål. (Men dermed er det heller ikke sagt at all behandlingsinnsats som er 

gjort gjennom de forutgående 12 årene ikke har vært med på å bygge opp under 

denne siste intervensjonen – så forgjeves har de vel ikke vært, siden hun lever i dag.) 

”Anonym” skriver under en fase av tilsynelatende sykdomsinnsikt, men hvor det 
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synes å være langt frem til normal vekt og normalt spisemønster. Hun tilkjennegir 

forståelse for at hun er innlagt i en lukket psykiatrisk post. Det er nok den friske delen 

av personligheten hennes som snakker til oss, og det er den delen vi bør lytte til og 

alliere oss med. Det fremgår ikke noe om tvungen ernæring. Høyst sannsynlig var 

ikke slik behandling aktuell da pga gjeldende lovverk (2003). 

Kari er helt klar i sine synspunkter om nødvendigheten av både tvungen innleggelse 

og tvungen ernæring med sonde, og synspunktene står støtt på egne ben. Det er også 

verdt å merke seg at hun ikke ser spesialiserte behandlingsenheter for bare 

spiseforstyrrelser som noen god løsning. Både argumentene hennes for dette, og 

eksempelet hun gir, er godt kjent for den som har behandlet to eller flere 

anoreksipasienter samtidig i samme sykepost. Hun har trolig et godt poeng her. Dette 

støtter da også den organiseringen av det regionale tilbudet Helse Sør har på 

”Subakuttenhet” i Buskerud (Lier) og Helse Nord har ved allmennpsykiatrisk post 1 

Nord i Bodø. 

4.1.8 Høringssvar til lovendringsforslagene  

De mest direkte og konkrete innspillene til prosessen mot revidert lov er å finne i 

høringssvarene som ble innhentet fra departementet. Det var to høringsrunder; den 

første dreide seg om selve endringsforlagene i loven. Senere kom en høringsrunde om 

forslaget til forskriftsendringer som ble utarbeidet i etterkant av lovjusteringene. 

Høringssvarene til endringene i selve loven er (forholdsvis kort) omtalt og fra noen er 

det sitert korte utdrag i Ot.prp. nr 65. Jeg finner det likevel interessant å se nærmere 

på disse innspillene i saken, og da særlig på det som er relevant for den aktuelle 

problemstillingen i oppgaven.  

Fra § 4-4, nest siste ledd hitsettes: ”Vedtak etter paragrafen her kan påklages til 

fylkesmannen av pasienten og hans eller hennes nærmeste pårørende.” Dette er en 

annen klagevei enn for de aller fleste øvrige vedtak i psykisk helsevernloven, som 

hovedsakelig har kontrollkommisjonen (eller Helsetilsynet) som klageinstans. I 

praksis er det nok slik mange steder at det er fylkesmannens helseavdeling 
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v/fylkeslegen som behandler disse klagene – men dette er ikke nedfelt som 

lovebestemt regel. Det var uansett av særlig interesse å se på hva de forskjellige 

fylkesmenn og Helsetilsynet mente om lovforslaget, og hvilke råd de ga til 

lovmakerne. Jeg har derfor tatt for meg deres høringssvar i en egen gruppe. De 

resterende høringssvarene har jeg gruppert etter hvorvidt de anses å komme 

”innenfra”, altså fra de kliniske miljøene som behandler denne pasientgruppen, eller 

”utenfra” så som brukerne selv (f.eks. pasientorganisasjoner som taler på vegne av 

brukerne) og andre høringsinstanser som uttaler seg på mer prinsipielt grunnlag. Jeg 

har unnlatt å kommentere høringssvar som ikke berører § 4-4 direkte eller tilnærmet 

direkte, og da selvfølgelig utelukket høringssvar som har nyttet høringsrunden kun til 

innspill av ”hjertesaker” som ikke hadde relevans til selve høringsnotatet – for 

eksempel høringssvar med ekstreme synspunkter av antipsykiatrisk karakter. 

a Fylkesmenn og helsetilsyn  
Av landets 18 fylkesmenn, ble det sendt høringssvar fra tre – fra Vestfold 

v/fylkesmannen, Rogaland v/ass.fylkesmann og fylkeslege, og Nordland v/fung. 

fylkeslege (helseavdelingen). Det kom fire høringssvar fra fylkenes helsetilsyn 

v/fylkeslegen – fra Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Telemark og Aust-Agder. I 

høringssvar fra Møre og Romsdal berøres ikke den aktuelle problemstillingen. Det 

forelå også høringssvar fra Statens helsetilsyn som tas med her, samt et omfattende 

svar fra Sosial- og helsedirektoratet som fremlegges til slutt 

Ingen av høringsinstansene her stiller seg negativ til lovforslaget, men det er klare 

nyanseforskjeller.  

Statens helsetilsyn er enig i lovforslaget, men vil likevel understreke at det er av den 

oppfatning at man i utgangspunktet bør være varsom med å utforme detaljerte 

lovregler overfor pasienter med en spesiell diagnose. Samme betenkelighet gis det 

uttrykk for fra Nordland, som mener det er meget spesielt å foreslå egen 

bestemmelse om ernæring med bruk av tvang ved alvorlige spiseforstyrrelser, men 

legger likevel til at det er ønskelig at lovverket er tydelig i forhold til vanskelige 
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situasjoner som regelmessig oppstår i klinikken. Sør-Trøndelag gir sin tilslutning til 

forslaget og bemerker i tillegg at dette avklarer spørsmålet om tvangsernæring som et 

alvorig inngrep etter loven. Det legges inn et forslag om at det i § 4-4 også klargjøres 

at behandling uten eget samtykke kan omfatte ECT-behandling (”elektrosjokk”) uten 

eget samtykke, og ikke bare legemidler og tvangsernæring. Aust-Agder peker på at 

nødrettslige betraktninger ikke er tilstrekkelig til å forhindre død eller alvorlig 

helseskade på indre organer for pasienter med spiseforstyrrelser, og anser at det 

foreligger tilstrekkelig grunnlag (alvorlig sinnslidelse) for så sterk inngripen 

(tvangsernæring) i individets frihet til å selv gjøre sine valg. Også Rogaland peker på 

nødrettsinstituttet som utilstrekkelig hjemmel for behandling ut over det akutte, og 

ser behov for lovendring – men ønsker en evaluering etter en tid for å se om 

lovendringen fører til at flere med spiseforstyrrelser blir underlagt tvungent vern. 

Vestfold er óg opptatt av at man i gjeldende praksis tøyde nødrettsbegrepet langt for 

å kunne gi forsvarlig medisinsk behandling, og så behov for ny hjemmel. Det vises 

deretter til Telemarks høringsuttalelse med spørsmål om ikke adgangen også bør 

gjelde ernæring overfor andre psykiatriske pasienter som lider av alvorlig 

underernæring og er under tvungent psykisk helsevern. Telemark på sin side synes 

ikke utformingen av paragrafen er god og mener den bør formuleres på nytt, idet det 

også foreslås endring i ordlyden slik at tvangsernæring ikke skal begrenses til de med 

”alvorlige spiseforstyrrelser”, men kunne iverksettes overfor alle tvangsinnlagte med 

alvorlig sinnslidelse og derav følgende spise- eller drikkevegring (demens, tunge 

depressive, psykotiske). Det forutsettes at det er enhetens overlege som fatter 

vedtaket siden det her er snakk om medisinske vurderinger.  

Telemark er også kritisk til at det er 3 instanser som er klageorganer for vedtak etter 

psykisk helsevernloven – kontrollkommisjonen, fylkesmannen og Helsetilsynet – og 

foreslår at kontrollkommisjonene gjøres til klageinstans for alle vedtakene siden de 

både innehar nødvendig kompetanse samt allerede har myndighet til å behandle 

klager på flertallet av vedtakene. Nordland tar opp samme problemstillingen, men 

finner det mest logisk og i samsvar med øvrig lovgivning at Helsetilsynet i fylket er 

klageinstans for tvangsbehandlingsvedtak, i stedet for fylkesmannen. Også Sør-



 101

Trøndelag ønsker at Helsetilsynet skal være klageinstans for 

tvangsbehandlingsvedtak, og ikke fylkesmannen slik det står. Dette begrunnes med at 

medisinskfaglig kompetanse i denne typen saker er av sentral betydning, noe man 

med sikkerhet vil ha i Helsetilsynet i fylket under ledelse av fylkeslegen, mens man 

ikke har den samme sikkerhet for at denne kompetansen foreligger hos fylkesmannen 

som sådan. Noe stort spørsmål er imidlertid ikke dette, skrives det, all den stund disse 

sakene – så langt de vet – blir behandlet av helseavdelingen hos fylkesmennene.  

Sosial- og helsedirektoratet har kommet med et langt høringssvar med vurderinger 

fra mange synsvinkler. Det vises også til to tidligere brev til departementet (9. nov. 

2004 og 12. jan. 2005) som vi ikke kjenner innholdet av. Direktoratet skriver at 

behandling av underernæring rettslig sett er blitt ansett som somatisk behandling og 

tradisjonelt henført til pasientrettighetsloven § 7, men direktoratet legger til grunn at 

ernæringstilførsel i noen grad kan regnes som behandling av psykisk lidelse og at 

psykisk helsevernloven § 4-4 i en viss utstrekning kan gi hjemmel for slik behandling 

uten pasientens samtykke. Direktoratet er i utgangspunktet positiv til særregulering 

av slikt tiltak overfor pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse grunnet lidelsens 

spesielle karakter, men mener ernæring ikke er å anse som ”legemiddel” ihht phvl § 

4-4. Vanskelig grensegang mot den samme paragrafs forbud mot tvangsmessige 

alvorlige inngrep gjør det derfor hensiktsmessig å lovfeste et unntak fra forbudet for 

denne tvangsbehandlingen. Det forutsettes da at tvangsernæring må fremstå som det 

mest forsvarlige behandlingsalternativet, at tvang bare må brukes i den utstrekning 

det er nødvendig samt at pasienten gis anledning til å medvirke i hvordan 

behandlingen skal gjennomføres. – Direktoratet kommenterer også forslag om ny § 3-

5 annet ledd som åpner for midlertidig opphold i institusjon som ikke er godkjent for 

tvungent vern, hvilket innebærer at tvungen ernæring kan utføres i somatisk avdeling 

forutsatt nødvendig psykiatrisk oppfølging. En må da se tvungen ernæring som ett av 

flere tiltak under et helhetlig vedtak etter § 4-4, og det er nødvendig med helt klare 

samarbeidsrutiner mellom somatikk og psykiatri for å unngå ansvarspulverisering 

(for eksempel at somatikken har ansvar for sondeplassering, venflon, drypp, 

blodprøver, overvåking etc.). 
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Mine kommentarer: 

Det er overraskende at det innløp så få høringssvar fra disse instansene i en så stor 

lovendringssak. Derimot er det tilfredsstillende at svarene som kom i hovedsak peker 

i samme retning – at lovendringen er nødvendig. Når det gjelder det problematiske i å 

lovfeste tiltak for en bestemt diagnosegruppe, kunne det vært unngått ved å endre 

ordlyden i lovforslaget i tråd med høringssvaret fra Telemark. Det kan ligge mye 

fornuft i Telemarks syn, men i dette tilfellet ville det betydd en betydelig større 

lovendring som omfatter flere pasientgrupper og et langt større antall innlagte. Det 

burde nok i så fall ha vært sendt ut på bred høring før det ble tatt inn i loven.. Det 

samme kan sies om Sør-Trøndelags initiativ til å innlemme ECT-behandling i § 4-4 i 

denne revisjonen. Grunnen til det, er at ECT, selv i Norge, er noe omstridt og det 

ville derfor neppe vært klokt å putte det inn i loven kun som følge av et 

”benkeforslag”.  

Når det gjelder klageinstansen for dette vedtaket, er jeg uenig i at dette ikke er et stort 

spørsmål – i alle fall på det praktiske plan. Så lenge det er fylkesmannen og ikke 

fylkeslegen (Helsetilsynet) som er formell klageinstans, er det ingen automatikk i at 

det er medisinskfaglig personale som behandler klagen, hvilket jeg mener er en stor 

feil. Videre er jeg uansett skeptisk til at flere klageinstanser skal overvåke vedtak om 

samme pasient, og er derfor heller ikke enig i forslagene om at Helsetilsynet skal 

være klageinstans for tvangsbehandlingsvedtak all den tid vi har 

kontrollkommisjonene med både lege og jurist. Det foreligger ikke svært mye mer 

som skal vurderes i forhold til pasienten når det gjelder tvangsbehandlingsvedtak enn 

det som skal vurderes i forhold til hvorvidt pasienten fyller vilkårene for tvungent 

psykisk helsevern eller ikke. Og det som iallfall er sikkert, er at det som skal være 

oppfylt utover vilkårene for tvungent psykisk helsevern, er et klart medisinsk 

spørsmål. Man kan f.eks. i denne situasjonen oppleve at fylkesmannen gir grønt lys 

for tvungen ernæring mens kontrollkommisjonen nekter det tvungne vernet, og det 

hele faller sammen som et ”korthus” siden det ikke er tillatt å tvangsernære en pasient 

som ikke er underlagt tvungent vern. I motsatt fall kan det også bli svært vanskelig 
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hvis kontrollkommisjonen støtter inntak av pasienten til tvungent vern mens 

fylkesmannen nekter tvungen ernæring. Om da avdelingen ved en slik nektelse av 

tvungen ernæring ikke ser andre alternative tiltak som de mener kan føre til bedring, 

vil ikke det materielle grunnlaget for opprettholdelse av tvungent vern lenger være til 

stede, og pasienten må slippes ut uten å ha blitt behandlet. Ren tvungen oppbevaring 

uten behandling med utsikt til bedring er ikke tillatt, jfr artikkel 7 i Den europeiske 

menneskerettighetskommisjon (EMK). Ordningen med to klageinstanser for 

vurderinger som ligger så tett opp mot hverandre kan fort ende med en pulverisering 

av ansvar, hvor den ene klageinstansen kan skylde på den andre hvis noe går galt, og 

mellom de to står den syke pasienten og den ansvarlige institusjonen. Slike 

situasjoner finnes det eksempler på allerede når det gjelder pasienter som er forsøkt 

underlagt tvangsbehandling med legemidler (samme pgf.) – og jeg ser at tilsvarende 

situasjoner kan oppstå i forbindelse med tvungen ernæring. Det kunne kanskje 

argumenteres for at det er en ekstra rettssikkerhet i at to uavhengige klageinstanser er 

inne i bildet og vurderer tvangsvedtakene, men personlig opplever jeg det meget 

uheldig at to så ”mektige” klageinstanser kan bli stående på diametralt motsatt side i 

en så vanskelig sak, da det kan sende svært problematiske signaler både til pasient og 

behandlingsmiljø, og skape stor utrygghet rundt slike behandlingstiltak 

Kommentar til direktoratet: Det er ingen ”bombe” at direktoratet er positiv til 

endringsforslaget all den tid dette har vært pådriver for nettopp slik lovendring og har 

levert premisser for departementets nye tenkning rundt konsekvensene av alvorlig 

underernæring (jfr. høringsnotatet s. 76). Litt overraskende er det da at direktoratet så 

sterkt understreker det ”sære” i reguleringen og det ”spesielle” i denne lidelsen, når 

man like foran har stadfestet at ernæringstilførsel til en viss grad kan regnes som 

behandling av psykisk lidelse, og man samtidig vet at det er nettopp de psykiske 

symptomene som er hovedbegrunnelsen for å legge bestemmelsen inn i psykisk 

helsevernloven. Dette samsvarer for eksempel dårlig med intensjonene om å 

”normalisere” psykiske lidelser og innpasse psykisk syke i pasientrettighetsloven på 

lik linje med andre syke. Det er samtidig vanskelig å forstå hvorfor det er slik vegring 

mot å kalle tilførsel av kjemiske næringssubstanser for ”legemiddel” i lovens 
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forstand, selv om deler av de tilførte stoffene trolig er klassifisert som næringsmidler 

i andre forskrifter. Næringsstoffene tilføres via sonden sammen med store mengder 

Ringer acetat oppløsning med 70 mmol natrium, 5 % glucoseoppløsning og kanskje 

også monokaliumfosfat, substanser som åpenbart ville anses som ”legemiddel” i 

lovens forstand når det gis i forbindelse med en rekke somatiske tilstander hos 

ustabile pasienter. Det er for eksempel ingen som tror at tilførsel av Ringer acetat ved 

et akutt hjerteinfarkt er behandling som retter seg direkte mot selve infarktet.  

Hensikten er en helt annen (volumøkning for å unngå sirkulatorisk kollaps, 

tilsvarende det man vanligvis oppnår ved å drikke vann fra springen) og har således 

en helt annen indirekte funksjon i behandlingen av den somatiske grunnlidelsen enn å 

skulle reparere infarktet. Men det kunne vel aldri falle noen inn å kalle dette et 

”næringsmiddel” i lovens forstand, selv om det inneholder vann og salter som vi alle 

tar til oss på naturlig måte for å leve. Videre har vi en rekke medikamenter som 

forårsaker vektøkning som mer eller mindre ønskelig bivirkning – men disse mister 

like fullt ikke sin status som legemiddel og blir et næringsmiddel av den grunn. Det 

ser ut til at direktoratets forsøk på å ta seg ut av forestillingen om et skarpt skille 

mellom det somatiske og det psykiske ved lidelsen, mislyktes allerede ved første 

utfordring da det drøftes hvorvidt substitusjonsbehandlingen som gis via sonde, i 

lovens forstand er ”legemiddel” eller ikke. Det er etter min mening en brist i logikken 

her, og problematikken kaller på en helt ny tenkning rundt disse holdningene – for 

eksempel at man tar utgangspunkt i tiltakets intenderte slutteffekt på psyken (å snu en 

syk tankegang) fremfor å stirre seg blind på hvilke kjemiske substanser som tilføres 

og på hvilken måte. Så kunne man kanskje unngå å gang på gang snuble i (eller 

stoppe helt ved) de tilførte substansenes endringer av fysiologiske parametre.  

Å skille det ut i en egen ”særparagraf” separert fra behandling med medikamenter 

kan også gi tiltaket en betydelig lavere status enn for eksempel tvungen medisinering. 

Dette kan fort bli ansett som tvangsfôring igjen – og gir da mange potensielt uheldige 

implikasjoner for så vel behandleren som for pasienten. Behandleren kan da lett bli 

tildelt rollen som ”gåserøkter” fremfor terapeut. Pasienten blir lett den trassige 

næringsvegreren som må fôres som en ulydig ”gås” og må styres med vedtak etter 
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vedtak (hver 3. uke!) ihht § 4-4, og stadig får påminnelser om hvor mislykket hun er, 

fremfor å ha status som pasient med en behandlingstrengende sykdom. 

b Fagforeningene 
Advokatforeningen mener behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser 

reiser vanskelige medisinskfaglige og etiske spørsmål i grenseflaten mellom psykisk 

helsevern og somatikk, men er enig i at disse pasientene i enkelte tilfeller vil oppfylle 

vilkårene for tvungent psykisk helsevern. Det erkjennes behov for et rettslig grunnlag 

for tvangsernæring utover de helt akutte tilfellene, jf. helsepersonelloven § 7, slik at 

man kan etablere mer langvarig og forsvarlig behandling. Det stilles spørsmål ved om 

slik hjemmel bør gis i psykisk helsevern eller i somatikken all den tid den faktiske 

behandlingen i mange tilfelle må skje i somatiske sykehus. Den foreslåtte regulering 

kan skape uklarheter om ansvar og oppgaver, mener foreningen. Det fremheves 

derimot at psykisk helsevernlovens vilkår, saksbehandlingsregler og 

overprøvingsregler gir betryggende rettsgarantier. Foreningen gir sin tilslutning til 

lovforslaget som også omfatter ny § 3-5 hvor det åpnes for midlertidig opphold i 

somatisk institusjon, men slik at pasienten fortsatt er underlagt tvungent psykisk 

helsevern 

Den norske lægeforening (inkl. Norsk psykiatrisk forening) er positiv til 

lovendring fordi den klargjør rettstilstanden og tillater tvangsernæring utover det 

nødrettslige. Det reises spørsmål ved om hjemmelen gis med for strenge kriterier og 

således blir for snever. Det anbefales også regulering av tiltaket i en egen 

bestemmelse, da tvungen ernæring ikke naturlig kan sidestilles med psykiatrisk 

behandling i tradisjonell forstand. Det pekes på at vedtak bør fattes av en lege. 

Norsk psykologforening retter søkelys mot tekstlige elementer (”psykiatrisk”) som 

ønskes endret (”psykisk”) for å omfatte også andre faggrupper enn leger. Foreningen 

tror ellers det er fornuftig å inkludere spiseproblematikk slik det er foreslått i punkt b 

(§ 4-4b) 

Kliniske ernæringspsykologers forening (Keff) stiller seg bak forslagene slik de 
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står. 

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (Nbupf) ønsker at også personer 

under 16 år som ikke samtykker, bør underlegges tvungent psykisk helsevern for bl.a. 

å gis bedre rettsbeskyttelse ved tvungen ernæring. Foreningen mener at 

rettssikkerheten ikke er godt nok ivaretatt ved foreldresamtykke. Nbupf ser det som 

positivt at sondeernæring betraktes som tvangsmiddel [feil begrepsbruk, min 

kommentar] og at behandling kan gis i en ikke-psykiatrisk institusjon av hensyn til 

den faglige forsvarlighet. 

Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner (Nfbui) 

stadfester at departementets vurdering stort sett er i tråd med den praksis som allerede 

eksisterer i psykisk helsevern for barn og unge, og støtter derfor forslaget. 

c Klinikknære miljøer og akademisk medisin 
Holmestrand kommune (kommunelegen) støtter forslag om lovhjemling for å sikre 

pasienten rettssikkerhet og for å unngå repeterte nødrettssitusjoner og øvrig 

usikkerhet hos helsepersonellet. 

Nannestad kommune (kommunelegen) mener endringen er svært positiv da det 

tidligere har syntes meget håpløst at pasienter med spiseforstyrrelser ikke skal kunne 

behandles på riktig måte når de åpenbart ikke kan vurdere sin tilstand selv. 

St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern (divisjonssjef) roser departementets 

veiledning og ønsker egen lovhjemmel, men ikke i eget bokstavpunkt sidestilt med 

tvungen medikamentbehandling, da tvangsernæring ikke kan sees som noen form for 

psykiatrisk behandling. Man anbefaler i stedet å legge bestemmelsen i et eget punkt 

under kapittel 4, evt. som underpunkt i § 4-8 [vedr bruk av tvangsmidler] med 

forbehold om å bruke dette i behandlingsøyemed. 

Psykiatrien i Vestfold (fagsjef) peker på at midlertidig døgnopphold i somatisk 

avdeling for fysisk syke psykiatriske pasienter (herunder for tvungen ernæring av de 

sykeste pasienter med anoreksi) gir god ivaretakelse og behandling, samtidig som det 
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er viktig at psykiatrien har ansvar for psykiatrisk behandling, utskrivelse og 

planlegging av oppfølging. Når pasienter er svært nær ved å dø av underernæring, 

kan det være nødvendig med mulighet for tvang, mener Vestfold-psykiateren  

HELSE ØST har i sitt høringssvar kort konstatert at de støtter departementets 

vurdering av bruken av tvangsernæring ved alvorlig spiseforstyrrelser, men viser til et 

vedlagt underlagsmateriale i form av høringssvar fra flere tunge aktører innen 

behandlingsapparatet i regionen: Sykehuset Østfold, Akershus universitetssykehus, 

Aker universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus, Sykehuset Innlandet, 

Diakonhjemmet sykehus og Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem.  

Sykehuset Østfold anser endringene som en tilpasning til opplevde behov og gir dem 

full tilslutning. 

Akershus universitetssykehus mener det er bra at alvorlig spiseforstyrrelse blir 

behandlet i eget punkt (b) med særlig hjemmel for å gi tvangsernæring som ledd i 

behandlingen. Det synes å foreligge en (mis)forståelse i høringssvaret om at det ikke 

skal fattes vedtak i disse tilfellene, og høringsinstansen antar derfor at det er 

begrunnelsen for å utpeke fylkesmannen som klageinstans, og ikke 

kontrollkommisjonen. Det stilles spørsmål ved rettssikkerheten og 

hensiktsmessigheten av dette. Det påstås også at det ofte må benyttes makt/kraft og 

mekaniske tvangsmidler jf § 4-8 i forbindelse med slik inngripende behandling.  

Aker universitetssykehus ser behovet for lovhjemmel som åpner mulighet for 

tvungen ernæring i en del av de alvorligste tilfellene av spiseforstyrrelser, for å slippe 

å gjøre flere kortvarige behandlingsintervensjoner med hjemmel i nødrett (§ 7 hpl) 

Lovisenberg Diakonale Sykehus støtter behandling med legemidler og 

sondeernæring uten eget samtykke. Det sies imidlertid at bestemmelsen kunne vært 

utvidet til å omfatte tvangsbruk overfor pasienter med psykiske vrangforestillinger 

rundt råtne tenner (som pasientene nekter å la trekke) og psykotisk betinget nekting 

av kreftoperasjoner. De opplever det uklart om fylkeslegen er klageinstans her som i 

punkt a.  
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Sykehuset Innlandet støtter endringsforslag som gir mulighet for at tvungent 

psykisk helsevern kan gis ved midlertidig opphold i ikke godkjent institusjon, når 

godkjent institusjon fortsatt er ansvarlig for vernet. Da gjeldende bestemmelser rundt 

adgang til å benytte tvungen ernæring oppleves som uklare, og departementets 

forslag til punkt b støttes. Avklaring knyttet til formalia i slike spørsmål imøteses, 

skriver sykehuset i sin høringsuttalelse.  

Diakonhjemmets Sykehus problematiserer det ”utvidede sinnssykebegrep” anvendt 

på personer med alvorlige spiseforstyrrelser. Sykehuset peker på at forstyrret 

kroppsoppfatning er ett av kriteriene for diagnosen anorexia nervosa, slik at graden 

av fordreid kroppsoppfatning, selvbilde og virkelighetsoppfatning som er nødvendig 

for å kalle det en alvorlig sinnslidelse, vil være mye opp til den enkelte fagpersons 

skjønn. Dette gir mulighet for store variasjoner i anvendelsen av loven og kan derfor 

også gi dårlig beskyttelse mot overgrep, om ikke de relevante bestemmelsene blir 

utformet med omhu. Det antydes at forslaget er for svakt når det kan gjøres unntak fra 

forbudet mot alvorlige inngrep, så sant dette fremstår som det mest forsvarlige. Dette 

problem foreslås løst ved å anføre momenter som tilsier at det skal kreves 

tvangsbehandling for å hindre død eller alvorlig helseskade, som med stor 

sannsynlighet vil oppstå i løpet av relativt kort tid, i tråd med tidsrammer som gjøres i 

forbindelse med loven allerede. At det tvungne psykiske helsevern også skal kunne 

gis midlertidig i annen institusjon er riktig og ønsket, men fremgangsmåte og 

formaliteter må klarlegges riktig, mener sykehuset. Det stilles videre spørsmål ved 

om den psykiatriske oppfølging av pasienter innlagt et ”annet sted” skal foretas av 

behandlere fra sengeavdelingen, eller om pasientene kan vurderes av liaisonpsykiater 

eller DPS-psykiatere osv.  

Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem (LUB) støtter lovforslaget med 

samme begrunnelse som i høringsnotatet og viser til informasjon fra Senter for 

spiseforstyrrelser om at tvangsernæring kan oppleves som et integritetskrenkende 

tiltak samtidig som mange i ettertid er glade for at tiltaket ble iverksatt. LUB 

forutsetter at utvidelse av retten til å tvangsernære pasienter kombineres med 



 109

oppbygging av relevante og tilstrekkelige behandlingstilbud til denne gruppen. 

Samtidig understrekes viktigheten av opplæring i regelverket slik at personer som 

ikke oppfyller kriteriene ikke blir tvangsernært.  

UNIVERSITETET I OSLO synes det er interessant at behandling av alvorlige 

spiseforstyrrelser inkluderes som eksempel på helsehjelp i akutte situasjoner, jf hpl § 

7, da det ofte er mulig å forutse forverring i god tid før akutt situasjon oppstår. Det 

åpner opp for tilsvarende tvangsmessig behandling ved alvorlig forverring av en 

rekke andre kroniske lidelser. Begrunnelsen for at tvangsernæring er å anse som 

behandling av psykisk lidelse (økt glucosemetabolisme i hjernen skal bedre hjernens 

funksjoner) vurderes som for upresis, da en rekke andre behandlinger av pasienter 

med psykiske lidelser kan tenkes å ha samme effekt uten at de derved kan betraktes 

som behandling av sinnslidelsen. Det reiser spørsmål ved om § 7 da også kan 

anvendes ved annen behandling av psykiske lidelser. Mht. § 4-4 bør det presiseres om 

den også gjelder pasienter uten samtykkekompetanse (som ikke yter motstand). 

Universitetet i Oslo har i likhet med flere andre høringsinstanser problematisert 

forslagets formuleringer i høringsnotatets kap. 7 om opprettelse av tvungent psykisk 

helsevern for pasienter uten samtykkekompetanse.  

UNIVERSITETET I TROMSØ mener lovforslagene generelt øker tvagspotensialet 

og svekker pasientenes rettssikkerhet. Når det gjelder tvungen ernæring ved alvorlig 

spiseforstyrrelse innebærer ikke forslaget vesentlig endring i forhold til gjeldende 

rettsstilling, og det forutsettes benyttet kun i de sjeldne tilfeller, skriver UiT. Under 

forutsetning av at lovforslaget ikke medfører utilsiktet utvidelse av alvorlig 

sinnslidelsesbegrepet, støttes forslaget.  

d Brukergrupper,  interesseorganisasjoner, 
Fagrådet innen rusfeltet i Norge konstaterer kun hvilke forslag som foreligger uten 

å kommentere dem.  

Voksne for Barn skriver at på den ene siden tilsier hensynet til rettssikkerheten at 

adgang til slike inngrep er konkret lovregulert, på den andre siden ser de en fare for at 
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en lovregulering av egentlig nødrettslig praksis kan senke terskelen for slike inngrep. 

Organisasjonen synes det er problematisk at hjemmelen gis i psykisk helsevernloven 

mens utøvelsen skal skje i somatikken og etterlyser faglige retningslinjer og faglig 

konsensus Det allerede eksisterende lovverket anses som tilstrekkelig dersom man 

betrakter ernæring som legemiddel/behandling, heter det (dette kan tolkes dithen at 

de ikke støtter forslag til ny § 4-4 b, min bemerkning).  

Mental Helse mener det bør holde at ernæring med tvang kan gis med hjemmel i 

”farlighetskriteriet” forslått i § 3-1, pkt 4b [Dette er ett av tilleggskriteriene for 

opprettelse/opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, og det er ikke lenger 

tilstrekkelig som hjemmelsgrunnlag for tvangsbehandling at man er tvangsinnlagt, jf 

legalitetsprinsippet; min bemerkning].  

Landsforeningen for pårørende er i hovedsak opptatt av å styrke de pårørendes 

stilling ved forslag om endringer i hvem som kan være pasientens ”nærmeste” etter 

loven, så også i forhold til ny § 4-4 b, men har ingen andre kommentarer. 

e Andre høringsinstanser…..) 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) sakser hele sin begrunnelse fra 

høringssvar fra Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem. SKBO legger vekt 

på at mangler i selve tjenestetilbudet ikke skal utløse tvangsbruk. De foreslår krav om 

at vedtaket bør inneholde beskrivelse av hvilke hjelpetilbud pasienten har mottatt før 

vedtak fattes, samt en beskrivelse av at det også er forsøkt andre løsninger enn tvang.  

Noen tendenser I høringssvarene 
 

Tvang vs selvbestemmelse 

De fleste høringsinstansene støtter bruk av tvangsernæring i gitte situasjoner og stiller 

seg bak lovforslaget, men gjerne med tilleggskommentarer, presiseringer eller forslag 

til endringer. Det advares fra flere hold mot at denne nye bestemmelsen ikke må bli 
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skritt i retning av mer bruk av tvang generelt, og det pekes på at tvungen ernæring må 

fremstå som siste behandlingsalternativ etter at alle andre tilnærminger er utprøvet 

eller vurdert som utilstrekkelige for å sikre forsvarlig behandling. Enkelte svarer slik 

at det ikke er åpenbart at de forstår skillet mellom nødrettslig handling ihht § 7 

(pasientrettighetsloven) og ny § 4-4 b. Et par ”tunge” aktører synes å ønske like 

strenge (eller identiske) kriterier for bruk av § 4-4 b som for bruke av § 7 – eller 

tolker lovutkastet slik. På den andre side har det blitt spilt inn forslag om å utvide 

muligheten for å tvangsernære også ved andre psykiatriske lidelser, f.eks. når 

næringsvegringen har et mer generelt psykotisk grunnlag. Fra et par hold foreslås det 

også å innarbeide mulighet til å benytte tvungen ECT med hjemmel i ny § 4-4. 

Tvangsernæring - psykiatrisk behandling? 

Enkelte høringsinstanser er avvisende til at tvangsernæring kan sidestilles med annen 

tradisjonell psykiatrisk behandling, og dette får betydning for hvor i loven 

bestemmelsen anbefales å stå. Andre høringsinstanser argumenterer for at ”mat må 

gjelde som medisin” ved slik tvungen ernæring, og at tvangsernæring derfor allerede 

måtte anses å være hjemlet i daværende § 4-4. Subsidiært kunne man anse 

næringsvegringen som oppfyllelse av ett av tilleggsvilkårene for opprettelse av 

tvungent psykisk helsevern ihht § 3-3 (pasientens næringsvegring setter dennes liv og 

helse i alvorlig fare), og at § 3-3 i det perspektivet måtte være tilstrekkelig hjemmel 

for å iverksette ufrivillig ernæring av en tvangsinnlagt, spisevegrende pasient. 

Ansvarsforhold, psykiatri vs somatikk 

Svært mange av høringsinstansene er opptatt av faren for ansvarspulverisering når 

pasienten skal behandles under tvang i andre avdelinger enn i den psykiatriske, 

samtidig som overlegen ved psyk. avd. skal ha ansvar for tvangsvedtaket som altså 

skal implementeres og utøves under faglig ledelse av en lege i somatikken. Det 

etterlyses nærmere presiseringer eller retningslinjer (rutiner) for samhandling og 

ansvarsfordeling mellom psykiatrisk og somatisk avdeling i disse tilfellene.  
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4.1.9 Den politiske behandlingen 

Etter at høringsrunden for lovendringsforslagene var avsluttet, ble Ot.prp. nr 65 

utarbeidet og fremlagt i statsråd 7. april 2006 hvor den ble godkjent samme dag. I 

møte i Odelstinget den 25. april 2006 fikk Endringsloven nr 10 på sakskartet, og ”ble 

sendt Helse- og omsorgskomiteen” som på sin side fremla Inst.O.nr.66 (2005-2006) i 

møte i Odelstinget den 8. juni 2006 til debatt.  Saksordfører var Laila Dåvøy (KrF):  

Dag Ole Teigen (A), som spesielt tar opp forslaget om å kunne tvangsernære under 

særlige forhold, støtter lovendringen, og tror den er nødvendig. Han peker samtidig 

på behovet for bedre behandlingstilbud for denne pasientgruppen. 

Vigdis Giltun (FrP) nevner ikke tvangsernæring spesifikt, men understreker at 

Fremskrittspartiet mener at tvang og restriktive tiltak skal begrenses til nødverge. Slik 

partiet ser det, bør det ikke tillates noen annen form for maktbruk overfor psykisk 

syke enn det som generelt gjelder i samfunnet, hvor maktutøvelse kun kan benyttes 

som nødrett og nødverge. 

Statsråd Sylvia Brustad nevner heller ikke tvangsernæring initialt, og sier at bruk av 

tvang i undersøkelse og behandling i det psykiske helsevernet skal være unntaket. 

Det er altså andre ting vi først og fremst skal prøve, men i noen sammenhenger er det 

ingen vei utenom. Da må vi være sikre på at vi har lover og regler som sikrer dem det 

gjelder, først og fremst. 

Sonja Irene Sjøli (H) fremhever hensynet til personvernet og beskyttelse av den 

enkeltes integritet - grunnleggende menneskerettslige prinsipper - men advarer mot at 

frihet fra tvang blir en lite prisverdig rett til å gå til grunne. Retten til å være 

annerledes må ikke bli samfunnets frihet fra ansvar for dem som ikke kan ta vare på 

seg selv. Denne omsorgsfilosofien er helt sentral i vårt velferdssamfunn, og bl.a. i 

forbindelse med innføring av hjemmel for tvangsernæring av pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser, er det lagt sterkere vekt på omsorgsfilosofien enn på hensynet til 

den enkeltes integritetsvern. Det tas små, men viktig skritt i retning av økt rettslig 

adgang til tvangsbruk – og vi må være ydmyke overfor at vi ikke nødvendigvis har 
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funnet den rette balansen, men må være åpne for å revurdere våre standpunkt i lys av 

erfaringer med loven, fremholder hun. Sjøli stillerer seg videre undrende til at 

regjeringspartiene ikke støtter en merknad om behovet for å styrke 

behandlingstilbudet for pasienter med spiseforstyrrelser og sikre faglig konsensus på 

området – slik at ikke tvangsernæring blir en dårlig erstatning for mangel på frivillige 

behandlingstilbud 

Statsråd Sylvia Brustad repliserte at det ikke er noe i lovforslaget som foreligger, som 

innebærer at det ikke skal være godt utbygd tilbud også for dem som lider av 

spiseforstyrrelser, og sier seg enig med Sjøli i at tvangsbehandling ikke må erstatte 

behandlingstilbud som åpenbart kan bli bedre. Hun minner imidlertid om at det denne 

loven omhandler er tvangsbruk når annet overhode ikke nytter, og der den det 

gjelder, kanskje heller ikke sjøl skjønner at han eller hun må ha hjelp, for eksempel 

ved tvangsernæring. 

Bruk av tvang i behandling av alvorlige spiseforstyrrelser: 

”Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti 

og Venstre, understreket at bruk av tvang er et alvorlig integritetskrenkende tiltak. 

Det er et klart mål å begrense bruk av tvang i psykisk helsevern så langt som mulig. 

Flertallet understreker derfor at alle relevante tiltak skal forsøkes før tvang vurderes 

benyttet. Behandlingstilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser må styrkes for å 

sikre at frivillig behandling blir et reelt alternativ til tvangsernæring, fremholder 

flertallet. Manglende faglig konsensus i forhold til behandling av personer med 

spiseforstyrrelser kan etter flertallets vurdering føre til ulik praktisering av 

tvangsbestemmelsene overfor disse pasientene. Flertallet ber derfor Helse- og 

omsorgsdepartementet sørge for at det utarbeides faglige retningslinjer for 

behandlingen, og at praktiseringen av bestemmelsen om tvangsernæring blir 

evaluert.” 

Besl.O.nr.69 (2005-2006) ble fremlagt i Lagtinget den 13. juni 2006 som sak nr 15 

på sakskartet. Følgende er referert fra saksbehandling og debatt ad sak 15: 
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President: Ingen har bedt om ordet. Odelstingets beslutning er dermed bifalt av 

Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.  

Endringsloven ble sanksjonert den 30. juni 2006 og fikk nummer 45. 

4.1.10 Høringssvar til forskriftsendringsforslagene 

Høringsrunden om de foreslåtte forskriftsendringer utløste i underkant av 70 

høringssvar, mange fra samme institusjoner som hadde respondert på høringen om 

lovendringsforslagene. Av disse hadde på langt nær alle kommentert 

forskriftsendringer til § 4-4, og innspillene som kom er ikke homogene i sitt fokus. 

Det kan således for mitt formål være vanskelig å hente ut så mye fra denne 

høringsrunden som kan gi utdypende forståelse av holdninger og evt. 

motforestillinger som ikke fremkom i høringsrunden om selve lovendringsforslaget. 

a Fylkesmenn og helstilsyn 
Fylkesmannen i Oslo (v/fylkeslegen) melder om usikkerhet ute i avdelingene om 

hvordan loven er å forstå når det gjelder juridisk bistand i forbindelse med vedtak 

etter denne forskriften – hvem som i hvilke situasjoner har plikt til å bistå pasienten 

med å skaffe slik bistand, og sørge for at utgiftene blir dekket i de tilfeller pasienten 

ikke samtidig klager til kontrollkommisjonen på tvangsinnleggelsen. Det 

understrekes viktigheten av at regelverket utformes med klar forståelse av at 

pasienten ikke nødvendigvis har samtykkeevne. Inkludering av tvangsernæring i § 4-

4 forsterker behovet for klarere regler på området, og tvangsernæring bør etter 

fylkesmannens mening sidestilles med tvangsbehandling med legemidler i den 

forstand at kun faglig ansvarlig overlege kan fatte vedtaket, idet det anses 

utilstrekkelig at pasienten kan være undersøkt kun av psykolog og lege (som kan 

være turnuslege, legestudent med lisens, uerfaren lege) før vedtak fattes. Det påpekes 

inkonsekvens i begrepsbruken og foreslås en harmonisering, og at betingelse for 

vedtak for eksempel er at det skal være tvingende nødvendig å iverksette 

legemiddelbehandling eller ernæring uten pasientens samtykke, for at behandlingen 
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skal være faglig forsvarlig. 

Helsetilsynet i Nordland (v/fylkeslegen) anser at forskriftsendringer følger logisk av 

lovendringene, og har ingen merknader leveres. 

Statens Helsetilsyn støtter Departementets forslag om at en klinisk psykolog som 

faglig ansvarlig kan fatte vedtak om ernæring uten eget samtykke – forutsatt at det er 

foretatt en legeundersøkelse for vurdering av somatiske indikasjoner i direkte 

tilknytning til vedtaket.  

Sosial- og helsedirektoratet har bemerkninger til selve oppsettet flere steder. Det 

peker på at det knytter seg en del usikkerhet og kritikk til selve reguleringen av 

ansvarsfordeling og samarbeid ved gjennomføring av tvungen ernæring på en 

somatisk avdeling med hjemmel i psykisk helsevernloven. Det bør komme tydeligere 

frem i merknadene at ansvaret for selve vedtaket tilligger den faglig ansvarlige ved 

[den psykiatriske] institusjonen, mens det faglige ansvaret for den somatiske siden av 

behandlingen tilligger den behandlingsansvarlige der behandlingen gjennomføres. 

Kravet om samarbeid bør komme i merknadene i stedet for i forskriftens fjerde ledd, 

skriver direktoratet. 

b Fagforeninger 
Den norske lægeforening mener det er uheldig at vedtakskompetansen i forbindelse 

med dette vedtaket i prinsippet kan treffes av psykolog, da de medisinske vurderinger 

anses som så viktig del av selve vedtaket at det er en oppgave for en legespesialist – 

dette til tross for kravet om legeundersøkelse for øvrig. Det anses også uheldig at 

kompetanse og ansvar deles opp som her. 

Norsk psykologforening anser det som positivt at kliniske psykologer kan fatte 

tvangsernæringsvedtak under gitte betingelser, da de iflg. foreningen ofte er de 

fagpersoner som har høyest kompetanse på behandling av spiseforstyrrelser. 

Grenseoppganger og alternativer til bruk av tvang vil i aller høyeste grad ligge inn 

under den kliniske psykologens kompetanseområde. Det at listen legges høyt for slike 
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vedtak, samt at pasienten holdes løpende orientert om dosering og tilførsel, anses som 

viktige presiseringer i forskriften.  

c Klinikknære miljøer 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) stiller seg tvilende til 

hensiktsmessigheten av at vedtak etter § 4-4 kan fattes av faglig ansvarlig psykolog 

forutsatt at det er utført vanlig legeundersøkelse, siden dette er implementering av en 

helt ny bestemmelse. UNN mener bestemmelsen burde vært regulert som vedtak om 

behandling med legemiddel, da dette ville gi tydeligere ansvarsforhold  

Ullevål universitetssykehus (UUS) stiller spørsmål ved om det også er åpnet opp for 

å kunne vedta tvangsmating av f.eks schizofrene pasienter med næringsvegring på 

psykotisk grunnlag.   

Aker universitetssykehus anser at Lov og forskrift slik den er foreslått er 

tilfredsstillende, og det fremlegges ingen merknader til forslagene.  

Sykehuset Innlandet etterlyser klarere definisjoner av hvilke institusjoner som er 

godkjent for tvangsernæring, om for eksempel vedtaksansvarlig ved lokal poliklinikk 

godkjent for tvang kan fatte vedtak om tvangsernæring overfor pasienter som 

innlegges ved medisinsk avdeling på det lokale sykehuset. 

Sykehuset Asker og Bærum uttrykker tilfredshet med loven, og med at behandling 

kan skje utenfor institusjon godkjent for tvang (siden denne pasientgruppens 

somatiske tilstand kan være marginal). Sykehuset er enig i at psykologer skal kunne 

være vedtaksansvarlige i forhold til § 4-4 b, men at det er en viktig presisering at 

somatiske indikasjoner må sikres ved forutgående legeundersøkelse. Videre påpekes 

det viktigheten av at det ikke må være tale om en nødrettslig situasjon, men at det er 

tilstrekkelig at ikke andre frivillige behandlingsmetoder gir utsikter til bedring av 

pasientens alvorige tilstand.  

Akershus universitetssykehus (Ahus) har ingen innsigelser til forslaget om 

regulering av tvangsernæring, og legeundersøkelsen som skal gå forut for et slikt 
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vedtak. 

d Brukergrupper og interesseorganisasjoner 
Mental Helse stiller spørsmål ved om ikke farlighetskriteriet for opprettelse av 

tvungent vern er tilstrekkelig hjemmel for tvangsernæring. Det pekes på at det ved 

spiseforstyrrelser kan oppstå et farenivå som vekker en allmenn forståelse for at det 

skal vurderes behandling uten eget samtykke, da underernæring kan være livstruende 

og kombinert med et ønske om å dø. Forskriftsendringene støttes. 

Rådet for psykisk helse anser formuleringene i utkastet som rimelige, men det 

innvendes mot at det er gitt generell åpning for tvangsbehandling i institusjon som 

ikke er godkjent for tvang. Denne muligheten bør presiseres nærmere, og gjøres så 

smal som mulig for å gi publikum et klarere bilde av hva bestemmelsen betyr i 

praksis. 

Voksne for barn hevder at det foreligger mangel på faglig enighet om 

behandlingsmetoder, og mener tillatelse til tvangsernæring etter § 4-4 gjør det enda 

viktigere at det utarbeides og implementeres faglige retningslinjer for behandling av 

alvorlige spiseforstyrrelser.  

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) konstaterer kun at loven (§ 4-4 b) er 

vedtatt. 

e Andre høringsinstanser…..) 
Det kongelige justis- og politidepartement v/lovavdelingen ønsker at noen 

formuleringer i merknadene flyttes til forskriftsdelen for å gi bedre veiledning til 

pasientene om hvilken vurdering som ligger til grunn for vedtaket. Dette gjelder 

presiseringen om at vedtak kan fattes når ikke andre frivillige behandlingsmetoder gir 

utsikter til bedring i pasientens alvorlige tilstand. Det gjelder også bestemmelsen om 

at tvangsernæring bør gis via munnen så langt som mulig, likevel slik at vurderingen 

skal knyttes til den enkelte pasient. Unntak fra pasientens rett til å bli informert i visse 

tilfeller anses som så sentralt at det bør fremgå av forskriften, eller at det klarere 
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fremgår at det henvises til en unntaksregel (til pasientrettighetsloven § 3-2). 

Lovavdelingen foreslår i ett tilfelle en snevrere formulering: ”Hvis det er nødvendig 

av hensyn til forsvarlig helsehjelp, kan ernæringstilførsel gis ved midlertidig opphold 

i institusjon som ikke er godkjent for bruk av tvang” 

Politidirektoratet har ingen merknader til endringsforslaget, og anser det som 

åpenbart fornuftig og i pasientenes interesse. 

Datatilsynet anser det som viktig at det er gjort et arbeid som i større grad presiserer 

vilkårene for bruk av ulike tvangsmidler, og mener det er av avgjørende betydning at 

et lovverk som tillater slike inngrep er så klart som mulig, slik at ulik praktisering av 

gjennomføringsadgang unngås. 

 

Noen tendenser i høringssvarene 
Det innkom enda færre høringssvar til edringsforslagene til forskriftene enn til selve 

lovutkastet, men mange av de samme aktører som svarte på forslag til selve 

lovendringen er representert også i denne runden. Også mye av det samme som ble 

sagt i første runde, er her gjentatt. Et par momenter som ikke er kommentert i det hele 

tatt i første høringsrunde, er fokusert eller kommentert av høringsinstansene i denne 

runden: 

Kompetansestrid? 

Det argumenteres fra flere hold mot forslaget om å tillate at psykologer kan være 

vedtaksansvarlige for tvungen ernæring gitt at det foreligger en somatisk 

undersøkelse av pasienten ved lege i tilknytning til at vedtaket fattes. Ikke uventet er 

Legeforeningen og Psykologforeningen uenige her. De fleste som kommenterer dette 

er skeptiske til å åpne for psykologer som vedtaksansvarlige i denne saken – enten 

fordi man mener det er uheldig å pulverisere ansvaret ved at lege (ikke-spesialist?) 

undersøker mens psykolog står ansvarlig for vedtaket, alternativt at den kliniske 

problemstillingen er så sammensatt (somatisk/psykiatrisk) at kun legespesialist bør 
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kunne vedta tvangsernæring. Psykologforeningen hevder for øvrig at det ofte er 

psykologen(e) som har høyest kompetanse på behandling av anoreksi…  

Behov for ny hjemmel? 

Som nevnt tidligere, kom det innspill på at eksisterende lov burde kunne hjemle 

tvungen ernæring ihht § 4-4 så sant man anså mat som synonymt med medisin i slike 

tilfeller. Alternativt, når pasienten ved sin sulting oppfyller farekriteriet for 

opprettelse av tvungent psykisk helsevern, burde dette i seg selv være tilstrekkelig 

hjemmel for å iverksette tvangsernæring, mener noen. Ved dette hevdet man indirekte 

at det neppe var behov for ny § 4-4 b, siden hjemmelen for tvungen ernæring egentlig 

da allerede lå innbakt i den opprinnelige loven. Sånn sett var det kun behov for 

enkelte nye presiseringer rundt vedtaksfesting av tvangsernæring i form av ny 

forskrift eller merknad til opprinnelig § 4-4 (jf også professor Aslak Syses syn på 

denne saken)..  

Faglig konsensus 

Allerede i St.meld. nr. 25 (1996-97), ”Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og 

tjenestetilbudene”, pekes det på at ulike former for psykoterapier (for voksne) er 

benyttet i behandlingen av personer med spiseforstyrrelser, bl.a. familieterapi (for 

barn/unge) og i økende grad også medisiner. Det er mulig at disse uskyldige 

merknadene som også siteres i Ot. prp. nr. 65, s 73, er bakgrunnen for at høringsnotat 

om endringer i psykisk helsevernloven mv., s 76, samt et fåtall av høringsinstansene 

mener det foreligger mangel på faglig konsensus rundt behandling av 

spiseforstyrrelser, og dette brukes tilsynelatende som forklaring på mangler i 

behandlingstilbudet eller manglende effekt av behandlingen som er blitt gitt inntil da. 

Jeg viser til diskusjon mot slutten av neste kapittel, vedrørende dette punktet. 
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5. En kritisk drøfting av loven og forskriften  

Med utgangspunkt i materialet og med egne innspill: 

–hva gir lov og forskrift ( ”riktige”) avklarende svar på?  
i) Den kanskje viktigste – og beste – konsekvensen av ny § 4-4 b sett fra en klinikers 

ståsted, er at det igjen er ”lovlig og rettmessig” å gripe inn med tvangstiltak for å 

hindre alvorlig helseskade eller død ved anorektisk motivert ernæringsvegring (men 

dog begrenset til behandling av pasienter med diagnosen anorexia nervosa), jf 

Helsedirektoratets rundskriv IK-14/89 omtalt i kapittel 2.3 foran. Det finnes få 

motforestillinger mot tvungen ernæring i mitt kildemateriale, når det kommer til 

omtale av det konkrete problemet knyttet knyttet til enkeltpasienter. De 

motforestillinger som målbæres er stort sett fremmet som prinsipielle synspunkter på 

det å gripe inn mot ernæringsnekt når denne benyttes som uttrykksform, f.eks. ved 

sultestreik for å oppnå oppmerksomhet om – eller for å tvinge igjennom – politiske 

standpunkter. Fremskrittspartiets standpunkt derimot, gjengitt i den politiske 

behandling av Ot.prp. nr 65, tilkjennegir klart at tvang og restriktive tiltak etter 

partiets mening skal begrenses til nødverge, som jo allerede var hjemlet i 

pasientrettighetsloven § 7 og straffeloven § 48. Frp avviser dermed forslaget om ny § 

4-4 b.  

Mye av den juridiske litteraturen tar ikke stilling til hvorvidt det er rett eller galt å 

stoppe en ernæringsnekt, men nøyer seg med å redegjøre for de praktiske 

konsekvensene av loven slik den var – og er. Unntak fra det siste leveres av jurist 

Anne Kjersti Befring i en kommentarartikkel i Tidsskrift for DNLF, og senere i en 

kommentarbok skrevet sammen med jurist Bente Ohnstad (begge omtalt tidligere), 

der de benytter begrepet psykiatrisk lidelse synonymt med å mangle full 

samtykkekompetanse. De konkluderer med at psykiatrisk lidende suspenderes fra 

retten til å sultestreike på bakgrunn av en sykelig motivert overbevisning. Enda 

tydeligere stillingtagen i forhold til dette er å finne i Aslak Syses kommentarutgave til 

loven (1. utgave, 2. opplag, 2006), der han leverer en bred analyse av 
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problemkomplekset – og munner det ut i helt konkrete juridiske og kliniske råd.  

”Mental helse” peker på at det ved spiseforstyrrelser kan oppstå et farenivå som 

vekker en allmenn forståelse for at det skal vurderes behandling uten eget samtykke, 

og virker i dette svært representativ for den generelle holdning som fremkommer fra 

de fleste hold rundt tvungen ernæring i disse tilfellene. Det som også er verdt å merke 

seg er flere av disse pasientenes aksept av tvangsbruk der det er nødvendig (jf noen 

pasienthistorier gjengitt foran), jf også informasjon fra Senter for spiseforstyrrelser 

om at tvangsernæring kan oppleves som et integritetskrenkende tiltak samtidig som 

mange i ettertid er glade for at tiltaket ble iverksatt. 

ii) Ny lovhjemmel definerer tvangsernæring som et alvorlig inngrep – men et inngrep 

som unntaksmessig er tillatt under gitte forutsetninger. At dette heretter må anses som 

et ”alvorlig inngrep” følger av lovhjemmelens plassering under § 4-4, da denne 

paragrafen nettopp omhandler tiltak som er unntatt fra regelen om forbud mot 

alvorlige behandlingsmessige inngrep overfor pasienter når disse motsetter seg det. 

Så uten å gi høringsinstansene mulighet til å ta åpent og bevisst stilling til hvorvidt 

tvungen ernæring er et alvorlig inngrep eller ikke, blir det likevel konsekvensen av 

lovrevisjonen. Det vises igjen til Aslak Syses drøfting av også dette aspektet, der han 

tilkjennegir at tvungen ernæring ved bruk av sonde etter hans syn ikke kunne 

klassifiseres som et ”alvorlig inngrep” og følgelig heller ikke burde omfattes av 

forbudet mot å foreta alvorlige inngrep mot pasientens vilje. (s 161, 1. utgave, 2. 

opplag 2006). Som følge av et slikt syn burde tvungen ernæring kunne gjennomføres 

uten særskilt lovhjemmel. Alternativt fremmet han synspunkt på at allerede 

eksisterende § 4-4 var tilstrekkelig hjemmel for tvangsernæring ved å sidestille mat 

og medisin i disse tilfellene. Personlig finner jeg det siste alternativet mest 

hensiktsmessig både juridisk, medisinsk/psykologisk og behandlingsteknisk – da det 

gir behandlingen samme status som tradisjonell medisinering, hvilket gir viktige 

signaler til både pasient og terapeut, samt omfattes av 3-måneders perspektiver ved 

iverksettelse fremfor kortsiktige 3-ukers perspektiver. Det ville tilkjennegi at 

iverksettelse av slike tiltak ikke bare er en slags ”utvidet nødrett”, men er behandling 
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som kan komme til å strekke seg over noe tid, og er samtidig fullt ut anerkjent 

behandling i sin egen rett.  

iii) Lovrevisjonen stadfester altså at det ikke trenger å foreligge en nødrettslig tilstand 

innen tvungen ernæring igangsettes. Dette aspektet har mange høringsinstanser 

vektlagt ved samtidig å gi støtte til lovendringen. Kanskje særlig fra kliniske og 

klinikknære miljøer blir dette fremhevet, trolig fordi dette representerer de 

fagpersoner som både har stått – og skal stå – midt oppe i dramatikken som utspiller 

seg rundt disse pasientene når de svever mellom liv og død helt på grensen til livets 

opphør. Vi som har stått der, vet hvor vanskelig – enn si kanskje umulig – det er å 

vite eksakt når man når grensen for lovlig inngripen ihht nødrett, for ikke å si hvor 

lenge man kan påberope seg en slik rett når tvangsbehandlingen er iverksatt. 

Hjemmelsnøden for å gripe inn i tide samt for å behandle tilstrekkelig lenge nok var i 

slike tilfeller skrikende. En plutselig hjertestans på bakgrunn av lav eller uballansert 

ernæringsstatus kan like gjerne skje ved BMI på 12-13 som BMI på 8-9. En 

tilsynelatende ”frisk” og sprek anorektiker kan plutselig utvikle sirkulasjonskollaps, 

akkurat som en dødelig mager anorektiker kan løpe opp og ned fjellsider og fremstå 

som om hun ikke er det minste avkreftet eller sliten. Og pasienten skal jo være 

tilnærmet døende innen det lovlig kan gripes inn nødrettslig, mens hun ikke trenger å 

være ”døden nær” av underernæring for å påføre seg selv alvorlige – og for alltid 

uopprettelige – helseskader som i mange tilfelle fører til alt for tidlig død. Det er dette 

som kan kalles ”et langsomt, omvendt suicid” der helseskader som påføres i dag 

spiser opp livslengden ovenfra og nedover, og pasienten i beste fall møter seg selv i 

døren ved 40-års alder og oppdager at den forventede livslengden ut over denne 

alderen er sultet bort 20-25 år tidligere. 

iv) Det er positivt at loven underbygger den lenge kjente kunnskapen om at mat 

tilført ved alvorlig underernæring også virker inn på pasientens psyke. Dette forklares 

riktignok biokjemisk/fysiolgisk på en noe forenklet måte med ”glucosehypotesen” 

som er gjengitt i høringsbrevet til selve lovendringen og i Ot. prp. 65 sd 74/75. Det 

har kommet enkelte innvendinger mot denne forklaringen, bl.a. fra Universitetet i 
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Oslo i første høringsrunde (om lovendringsforslagene). Postulatet om 

anoreksipasientens kognitive svikt som en følge av glucosemangel i hjerne er nok 

bare en del av forklaringen på årsaken til de psykiske symptomene utmagring kan 

forårsake. Minnesotastudien omtalt i kap. 2.2.1 foran, kommer ikke med noen 

hypoteser på molekylært nivå om årsaken til de psykologiske endringene som 

skjedde både under den påtvungne avmagringsperioden og den påfølgende re-

ernæringsperioden, det jeg vet. Men studien illustrerer noe viktigere, nemlig at friske 

oppegående unge mennesker kan utvikle symptomer forenlig med både alvorlig- og 

svært alvorlig sinnslidelse på bakgrunn av næringssvikt i seg selv. Dette skjer også 

uten at det på forhånd foreligger disposisjoner for sykdommen anorexia nervosa som 

– når disposisjonen foreligger – går inn i et dødelig samspill med de psykiske følgene 

av ernæringssvikten og tar fullstendig kontroll over pasienten. Lignende forsøk som 

Minnesotastudien ville neppe tillates gjentatt i våre dager pga motforestillinger mot 

hvor langt man kan trekke slike tester før det blir ansett som både helsemessig 

uforsvarlig og som direkte uetisk forskning. Men man vet allerede så mye om både 

somatiske og psykologiske reaksjoner på ekstrem avmagring at ytterligere 

ekstremforskning på området ikke synes nødvendig for å underbygge den viten vi 

allerede sitter på fra bl.a. den drøyt 60 år gamle studien.  

– hva gir lov og forskrift (”gale”) problematiske svar på?  
v) Selv om det ikke ble direkte nedfelt i den nye loven at det i hovedsak er bedre å gi 

behandling (mat) gjennom munnen fremfor ved andre tilførselsmåter (f.eks. i.v. 

ernæring eller nasogastrisk sonde, jf merknad til opprinnelig § 4-4 og merknad til § 9 

annet ledd i forslag til endringer i forskriften), ligger dette likevel som en indirekte 

føring i lovverket. Denne føringen er en overlevering fra opprinnelig § 4-4 og 

merknad til lov om behandling med legemidler uten den sykes samtykke. Her 

postuleres det at medisiner bør gis gjennom munnen fordi dette av en eller annen 

merkelig grunn anses som bedre enn for eksempel å gi injeksjoner eller medisinering 

på annen måte ved medikamentnekt. (I England mener man at den minst inngripende 

medisineringen bør skje ved suppositorier – altså gis rektalt. I kulturer sør for 
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Middelhavet er det allment en generell skepsis til virkningen av de fleste 

medisineringsformer som ikke innebærer injeksjoner… Siden Norge er i ferd med å 

bli ganske multikulturelt, burde lov og forskrift samt generelle føringer fra 

myndighetene i større grad gjenspeile det, i stedet for å signalisere så ”trange” 

anbefalinger som at medisin bør gis peroralt). Det er også lagt sterke føringer fra 

myndighetenes side, om at selv der pasienten motsetter seg behandling og hvor 

tvangsbehandlingsvedtak er fattet, skal det bestrebes et samarbeid med pasienten om 

medisinering gjennom munnen. Dette blir helt paradoksalt sett i lys av den sterke og 

iblant lammende ambivalens som er typisk ved f.eks. schizofreni som vel er den 

sykdomsgruppen hvor tvungen medisinering oftest vil være et nødvendig alternativ. 

Dette er en kronisk livslang sykdom hvor majoriteten av tilfellene må medisineres 

livet ut, og hvor mange pasienter har daglige kamper med seg selv om han skal eller 

ikke skal ta tablettene. Denne ”kampsituasjonen” forventes den syke da å stå i hver 

dag – eller kanskje til og med flere ganger daglig avhengig av hvor ofte medisinene 

må tas – fremfor å måtte forholde seg til én tvungen depotinjeksjon hver annen til 

tredje uke. Loven tvinger altså både pasient og behandler til å tilstrebe et 

behandlingsopplegg som kontinuerlig og uopphørlig er meget anstrengende for 

mange av disse pasientene. Dette ligger som et krav selv om et slikt opplegg allerede 

har vist seg tilnærmet ugjennomførbart og til dels svær vondt og vanskelig for han det 

gjelder, fremfor å overlate detaljene i selve administrering og utforming av 

behandlingen til de som vet tilstrekkelig om sykdommen til å forstå hva som er til 

pasientens beste.  

Tilsvarende legger forarbeidene til ny forskrift for § 4-4 b opp til at man uavhengig 

av pasientens motstand eller ambivalens rundt det å innta næring, skal tilstrebe at 

denne tas gjennom munnen – også ved tvungen ernæringstilførsel – fremfor f,eks. gi 

ernæring gjennom nasogastrisk sonde og/eller væske intravenøst. Jeg ser for meg 

hvordan pleierne må tvinge opp munnen til pasienten og trykke inn mat og drikke 

uten pasientens medvirkning – kanskje til og med måtte ”slåss” med pasienten når 

mat og drikke skal presses inn i munnen – ved hvert måltid. Jeg har vanskelig for å 

tro at lovgiver har hatt innsikt i hva slike konkrete føringer innebærer, når de i sin 
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streben etter å utforme den ideelle behandling av pasienter i denne sykdomsfasen går 

langt ut over sitt kompetansenivå, med de konsekvenser det får for lovens 

anvendbarhet. I rettferdighetens navn, må det dog tilføyes at forskrift og merknader 

til forskriftsendring også inneholder flere mulige forbehold om at det skal gjøres 

individuelle vurderinger, velges mellom (kun) forsvarlige tilførselsmetoder, etc. Men 

problemet etter mitt syn er at passusen om medisinering eller ernæring via munnen 

står der, og det er dette pasientene vil heng seg opp i ved valg av motstrategier til 

behandlingen (godt hjulpet av juridisk ekspertise) og som kan skape store problemer i 

gjennomføringen av tvungen ernæring.  

Det er i tillegg til signaler om at inntak via munnen er det (moralsk?) beste, vektlagt 

at pasienten selv i stor utstrekning må være med på å bestemme hvordan næringen 

skal gis, også der pasienten har motsatt seg medvirkning til næringsinntak så lenge at 

vedtak om tvungen ernæring kan og må fattes. Dette er en av flere logiske brister man 

kan se i lovverket rundt behandling av utilregnelige personer. På den ene side 

overlates og pålegges ansvaret for behandlingen til helsearbeideren, fordi pasienten 

selv ikke klarer å samarbeide om adekvat terapi grunnet manglende 

samtykkekompetanse. I neste omgang skal den samme pasienten være med på helt 

avgjørende bestemmelser rundt tvangstiltaket, som om hun nå likevel er fullt ut i 

stand til å medvirke adekvat i behandlingen og dertil kan opptre helt rasjonelt som 

om hun er samtykkekompetent. Dette synet advares det mot fra Fylkesmannen 

(fylkeslegen) i Oslo. Nesten uten unntak vil pasienten velge en ernæringsmetode som 

ikke trigger hennes sterke angst for å legge på seg, og ikke strider mot sykdommens 

tvingende grep, og som høyst sannsynlig er dømt til å mislykkes – hvorfor skulle hun 

velge noe annet? Fra mitt ståsted ser det ut til at lovgiver her ikke har fattet alvoret og 

den enorme kraften i sykdommen, og ikke er i nærheten av å forstå hvor forferdelig 

vanskelig og fryktelig skremmende det er for en anorektiker å frivillig innta næring 

når sykdommen har nådd til disse stadiene. Lovgiver har her lagt opp til et ”spill” 

mellom pasienten og den behandlingsansvarlige, som om behandling av anoreksi er 

en slags overtalelseslek, forhandlingskonkurranse eller sportsgren, og som om man 

hadde all verdens tid på seg før næringstilførselen må iverksettes. Lovgiver har 
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åpenbart ikke forstått hvor umulig det er for en så syk anorektiker å ”frivillig” velge 

en ernæringsmetode som kan ha mulighet til å lykkes, selv om det er fattet et juridisk 

vedtak om tvungen ernæring. Hva betyr et vedtak på et stykke papir for en 

anorektiker som er helt i sykdommens maktgrep? Dessverre har vel ikke lovgiver selv 

sett de sterke motstridende kreftene som kjemper en uttærende kamp i en anoreksisyk 

pasient når hun må ta stilling til hvorvidt hun skal svelge neste matbit eller ikke. Og 

de har vel heller ikke sett hvordan den syke fritas for store kvaler når hun slipper å 

velge selv, idet behandlerne tar over ansvar og styring med næringstilførselen. (Jf 

overtakelse av alt ansvar som fritar pasienten fra å være ”utro” mot sykdommen ved 

kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Helse Midt-Norge, kap 4.1.6.). Da kan 

næring tilføres i riktige mengder på en korrekt og forutsigbar måte som sikrer 

vektoppgang, helse og liv. Samtidig unngås for eksempel farlige re-

ernæringssyndromer som lett kan oppstå ved ukontrollert eller svært ujevnt tilført 

næringsmengde/næringsinnhold. Lovens krav om pasientmedvirkning nærmest 

uansett om dette er hensiktsmessig eller ikke, vil her gi pasienten signaler om at hun 

aller helst bør stå i valgposisjon på tross av formelt fattet tvangsernæringsvedtak, og 

at hun bør fortsette å kjempe med (eller mot?) maten opptil 4-5 ganger daglig. Hun 

har lovens støtte på (eller krav om) at hun fortsatt skal ha sterk påvirkningsmulighet i 

valget av tilførselsmåte, og sykdommen vil i de aller fleste tilfeller tvinge henne til å 

velge bort for eksempel sondeernæring som ofte er det alternativet som lykkes best 

sett fra klinikernes side. Pasienten henvises derved igjen tilbake til mislykkede 

måltider som kan vare i mange kvalfylte timer i strekk, fremfor å fratas valget om å 

spise og i stedet få nedlagt nasogastrisk sonde og evt. får intravenøs venflon., og gis 

riktig ”dose” og sammensetning av næring via sonden til magen – og væske til 

kroppen. Når man er sultedøden nær, er det etter min mening ikke viktigst å få mat i 

munnen, selv om enkelte idealistiske forståsegpåere måtte mene det – det er i magen 

maten skal, og det haster!  

Aslak Syse toucher også dette siste aspektet i sin kommentarutgave til psykisk 

helsevernlov, men mer enn antyder at en nedlagt nasogastrisk sonde skal fjernes når 

”måltidet” er over. Dette kan for pasienten innebære nedlegging av sonde 4-5 ganger 
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daglig over en lengre periode, og med de krav til kvalitet og sikkerhet i 

behandlingsvirksomhet som nå eksisterer, må man påregne røntgenkontroll av at 

sonden ligger korrekt til abdomen (i stedet for i luftveiene) etter hver nedlegging. 

Dette vil innebære at pasienten påføres en massiv dose akkumulert røntgenstråling på 

relativt kort tid, hvilket er klart kontraindisert pga strålingsfarene. Det vil også bety at 

det må gjøres et ”invasivt” inngrep flere ganger daglig på pasienten, hvilket heller 

ikke er god psykologisk kvalitet på behandlingen. Slike sonder bestående av meget 

tynne, bøyelige og diskret transparente latexslanger, kan fint ligge på plass mellom 

måltidene, og kan tapes fast fra nesebor over kinnet og bak øret uten at de i noen 

særlig grad blir generende. Skifte av sonde kun 1 gang ukentlig – eller sjeldnere – er 

ikke uvanlig med de tilgjengelige sonder som nå finnes. Tilsvarende er det mer enn 

vanlig å la venfloner sitte på plass i blodåren i dager i strekk fremfor å sette ny nål 

ved hver væsketilførsel.  

vi) ”Dosering” av tilført næring skal kommuniseres til pasienten uansett dennes 

tilstand (med mulighet for unntak, men dette er strengt, jf pasientrettighetsloven § 3-

2). Dette synes også å være en overlevering av premisser som er satt ved behandling 

med legemidler uten den sykes samtykke, der det vektlegges i forskriften at pasienten 

skal bli informert om hvilke doser av legemiddelet som gies. Man kan jo stille seg 

spørsmål ved hvor viktig og hvor nyttig dette er for pasienten. Om pasienten gis 10 

eller 100 mg av et medikament vil for de aller fleste pasienters del ikke bety noe som 

helst med mindre vedkommende har en ganske solid helsefaglig utdannelse. Ved 

f.eks. bytte fra ett medikament til et annet vil en styrke (mg) av det første 

medikamentet kunne være ekvivalent med den tidobbelte styrken av det andre 

medikamentet mht effekt av medisineringen, hvilket illustrerer hvor lite meningsfylt 

dette kravet i forskriften egentlig er. Men tilsvarende dette kravet er det lagt inn et 

krav i forskriften til § 4-4 b at ”dosen” ernæring som tilføres skal bli opplyst til den 

anoreksisyke pasienten som behandles. Så selv om ernæring gitt i behandlende 

hensikt etter denne paragrafen, ikke blir sidestilt med medisiner, skal det allikevel 

kommuniseres om ”doser”. Jeg antar at man tenker seg å oppgi ”dosen” i totalt antall 

tilførte kalorier per måltid, men det finnes mange andre måter å beskrive ”doser” av 



 128 

tilført ernæring på (andel fett, antall karbohydrater, mengden protein osv). Det er 

kommet innspill på dette fra en ”informant” som er intervjuet i forbindelse med 

kartlegging av rettstilstanden før og etter ny psykisk helsevernlov av 1999, jf kap 

2.1.2. Det pekes der på at tematisering av ”doser” av tilført ernæring er noe som må 

trekkes inn i terapien til rett tid, og ikke burde ligge som et absolutt krav fra første 

tilførte ”dose” og fremover. Det fremheves også av informanten det uheldige i at 

forskriften ved dette presser behandlingsfokus mot fett, karbohydrater og kalorier, 

fremfor å ”frita” både behandler og pasient fra nettopp dette temaet en periode og i 

stedet la terapien styres av fagpersonen og konsentreres om andre og betydelig 

viktigere temaer i denne fasen av behandlingen. Artisten Kari Iveland har innspill på 

dette fra brukerperspektivet slik det også er gjengitt foran:  

Det som hjalp meg slik at jeg ble frisk var faktisk å komme til en 
behandler som ikke jobbet spesifikt med spiseforstyrrelser, men som 
fikk meg til å snakke om hva som lå bak. Alt fokus på mat er jo bare et 
symptom på det andre man rømmer fra... Jeg ønsket jo bare å snakke 
videre om spising og mat. Det gjør de fleste som lider av 
spiseforstyrrelser. Men denne behandleren lot meg ikke slippe unna.  

Et par av høringsinstansene uttrykker tilfredshet med at det foreligger krav om at 

pasienten skal opplyses om dosen tilført ernæring, men jeg kan ikke se at det 

forklares hvorfor dette etter deres mening skulle vær fint. 

vii) Det fremstår tungvint og unødig byråkratisk at man ihht § 4-4 b kan fatte vedtak 

med gyldighet for inntil kun 3 uker om gangen – som ved ”annen behandling” omtalt 

i § 4-4 – og ikke kan vedta tiltak for inntil 3 måneder. som ved tvangsmedisinering (jf 

§ 4-4 a). Dette er kommentert tidligere samt også spilt inn som problematisk fra en av 

”informantene” jeg intervjuet, jf kap 2.1.2 foran. Det må ikke lenger ventes med å 

vedta tvungen ernæring til det har oppstått en nødrettslig situasjon. Likevel ligger 

terskelen for vedtaksfesting av tvungen ernæring så høyt at en pasient som har 

kommet dit i sin sykdomsutvikling gjerne trenger lang tids reernæring og 

vektoppgang innen det igjen kan forsvarlig satses på frivillig næringsinntak. I det 

perspektivet er tre ukers gyldighet for vedtaket svært kort, og man kan ende opp med 

enda kortere reell behandlingstid hvis pasienten klager vedtaket inn for 
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fylkesmannen. Den tiden det tar å behandle klagen ”spiser” av vedtakstiden, slik vi 

har erfart ved klager på vedtak om tvungen legemiddelbehandling. I verste fall ved 3 

ukers varighet for et vedtak, kan man i tilfeller der det reises klagesak oppleve at man 

knapt rekker å komme i gang med behandlingen innen vedtaket går ut på dato. Da må 

man gå i gang med ny vedtaksfesting som pasienten på nytt kan klage på osv, og man 

er inne i en runddans med pasienten som kan bli svært lang hos de mest utholdende 

jentene. Og er det noe jeg har erfart, så er det at disse pasientene er 

bemerkelsesverdig utholdende i sin symtompresentasjon og næringsvegring til tross 

for svekket både somatisk og psykisk helse. De ville ellers ikke hatt så høy dødelighet 

av sin sykdom… 

– hva gir lov og forskrift IKKE svar på? 
viii) Samhandlingsregler og ikke minst ansvarsforhold mellom somatikk og psykiatri 

ved tvungen ernæring i somatisk avd. under vedtak fra psykiatrisk vedtaksansvarlig, 

er påfallende ordrikt og tilsvarende svakt utredet (jf merknader til 

forskriftsendringene). Mange høringsinstanser virker bekymret for dette. Selv om 

både våre samarbeidserfaringer – og noen andres som vi har kunnskap om (jf Helse 

Nord) – er gode, deler jeg denne bekymringen. Fordi, der hvor samarbeidet i noen 

tilfeller har gått galt, har det gått riktig galt og liv har gått tapt. Jeg sitter ikke med noe 

fasitsvar på hvordan en evt. forskrift skulle vært utformet for å sikre en slik 

samhandling, men i kontrast til andre sider av ny lov og forskrift som er unødig 

detaljert utformet, er det her nesten pinlig hvor tafatt departementet fremstår. Jeg får 

assosiasjoner til Kardemommeloven som sikkert er god til sitt formål, men her holder 

den ikke mål. Og igjen får man en utmeisling av synet på sykdommen som én del 

somatisk og én del psykiatrisk – og det konkluderes lettvint med at somatikken har 

ansvar for det somatiske og psykiatrien har ansvar for det psykiske (inkl. selve 

vedtaket). Men slik er fortsatt det offentlige norske helsevesenet inndelt (todelt, 

flerdelt), så det kan kanskje ha noe for seg at jusen følger på i samme tradisjon inntil 

man evt. får gjennomslag for mer holistisk og ”sømløs” tenking innen 

spesialisthelsetjenestene også. Imidlertid hadde man her en anledning til ved lov og 
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forskrift å ”bryte ned” noen av de inngrodde barrierene mellom 

spesialisthelsetjenestene, men lot anledningen gå fra seg. Videre presiseres det at: 

Den somatiske avdelingen er ikke underlagt den faglig ansvarlige for 
vedtakets instruksjonsmyndighet, slik at pasienten må henvises til 
behandling ved den somatiske avdeling på vanlig måte, og den 
somatiske avdelingen må foreta en selvstendig vurdering av om 
gjennomføringen av den behandling som den faglig ansvarlige for 
vedtak tar initiativ til kan skje i overensstemmelse med lovverkets krav 
til forsvarlighet (sitat fra merknader til forskriften).  

Fra en side sett virker dette logisk, helt til man står oppe i en situasjon hvor en henvist 

pasient med vedtak for tvungen ernæring blir avvist fra somatisk avdeling. Det står 

ikke hvem som evt. da kan stilles til ansvar hvis (når) pasienten dør av 

underernæring. Men hvis jeg ikke husker feil har det versert en tilnærmet identisk 

sak, som nevnt over, i ett av hovedstadens store sykehus. Og jeg tror ikke at det var 

de psykiatrisk ansvarlige som ble minst skadelidende i etterspillet, selv om det så 

langt jeg vet var gjort mange forsøk på å få somatikkens hjelp til å redde pasientens 

liv – forgjeves. Det finnes andre tilfeller som er noe annerledes, men hvor selve 

hovedproblematikken blir den samme – nemlig at det ble varslet fra f.eks. 

underordnet eller andre faggrupper om umiddelbare behov for kompetent 

intervensjon i forhold til enkeltpasienter (ernæringstilførsel), uten at den/de 

kompetente følte handlingsplikt. Og når pasienten døde, ble det likevel ”varsleren” 

som ble stilt til ansvar og fikk kritikken. Vedkommende ”hadde ikke gjort nok, hadde 

ikke varslet sterkt nok, hadde ikke vært tydelig nok, hadde ikke gitt tilstrekkelig 

informasjon til at …”, vi kjenner alle igjen argumentene. Faglig vedtaksansvarlig vil 

kanskje i en slik sak stå noe sterkere juridisk ved å kunne vise til et fattet 

tvangsernæringsvedtak og et påfølgende avslag fra somatikken, enn før slik 

vedtaksfesting var mulig. Men jeg tillater meg å gi til kjenne min nesten 

”subparanoide” og skeptiske holdning til dette, med henvisning til bl.a. medieoppslag 

og offentlige skittentøyvasker hvor ansvarsfordeling – og fraskrivning – var slik at 

man ble lite imponert over lederes (og ledende fagpersoners) vilje til å påta seg 

ansvar for også ”tabbene”, og hvor man kunne ønsket seg helt andre utfall i sakene. 

Det gjenstår å se hvordan dette kommer til å fungere fremover, men at det vil bli 
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sprik i praktisering av lovverket fra sykehus til sykehus er jeg ganske sikker på. Og 

selve tiltaket vil i alle fall være prisgitt enkeltpersoners skjønnsmessige vurdering. Så 

denne delen av lovarbeidet kunne departementet med hell ha brukt mer tid på fremfor 

å bruke tid på å utforme detaljerte føringer for deler av behandlingen hvor de 

åpenbart burde holdt fingrene av (mat)fatet.  

ix) UUS tar opp problemstillingen rundt annen ernæringsvegring på psykotisk 

grunnlag enn ved anorexia nervosa, og nevner eksempelvis schizofrene som i 

sykdomsfaser slutter å spise. Det er ut over dette ene eksempelet ikke ukjent at også 

andre psykotiske og forvirrede pasienter i perioder kan iverksette ”sultestreik” pga 

paranoide forestillinger om maten (de tror for eksempel at personalet vil forgifte 

dem). UUS spør om disse pasientene i gitte situasjoner også kan vurderes til å ha en 

spiseforstyrrelse slik omtalt i loven, og lurer på hvordan loven stiller seg til å kunne 

tvangsernære disse pasientene. Men problemstillingen blir ikke belyst i denne 

loverevisjonen.  

Også Legeforeningen spiller inn allerede i første høringsrunde en bekymring om 

hvorvidt hjemmelen (for tvangsernæring) gis med for strenge kriterier og således blir 

for snever. Det er usikkert for meg om det er slike tilfeller som beskrevet over det der 

siktes til, men det er nærliggende å tenke i de baner.  

Statens helsetilsyn har understreket at man i utgangspunktet bør være varsom med å 

utforme detaljerte lovregler overfor pasienter med en spesiell diagnose, og samme 

betenkelighet gis det uttrykk for fra fylkesmannen i Nordland v/fung. fylkeslege Eli 

Løkken som trekker frem høringsnotatets egen advarsel mot å skrive inn behandling 

eller tiltak ved spesielle diagnoser i selve lovteksten.  

Utgangspunkt og fokus for lovarbeidet som resulterte i bl.a. ny § 4-4 b, har hele tiden 

i dette perspektivet vært behovet for å utvikle lovgivning som kan regulere 

tvangsernæring av pasienter med alvorlig anorexia nervosa. Selv om den endelige 

lovteksten benytter betegnelsen ”alvorlig spiseforstyrrelse”, er det ikke noe sted jeg 

har kommet over gitt signaler om at begrepet alvorlig spiseforstyrrelse skulle forstås 
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videre eller annerledes enn synonymt med diagnosen anoreksi. Anorexia nervosa er 

godt definert og avgrenset i vårt offisielle diagnosesystem (ICD 10) og blir der 

faktisk betegnet som ”et selvstendig syndrom”. På denne bakgrunn vil neppe 

spisevegring på andre psykotiske grunnlag enn anoreksi dekkes av § 4-4 b slik den 

står utformet i dag. Dette betyr da at ved å vedta lovhjemmel for én enkelt 

diagnosegruppe, understrekes ikke bare at tvangsernæring av anoreksisyke er et legalt 

unntak fra det å utføre alvorlige behandlingsmessige inngrep mot pasientens vilje, 

men samtidig begrenses tiltaket til kun denne pasientgruppen, slik jeg forstår loven. 

Siden legalitetsprinsippet har fått så stor plass i norsk helselovgivning – og kanskje 

særlig etter at pasientrettighetsbølgen veltet innover oss fra midten av 1990-tallet – 

ser det ut til at tvungen ernæring av alle andre pasientgrupper enn de med anorexia 

nervosa (alvorlig spiseforstyrrelse) er forbudt. Dette blir slik fordi det ville 

representerer et alvorlig behandlingsmessig inngrep som verken er hjemlet i noen lov 

eller finnes som lovbestemt unntak fra forbudet nevnt over. 

Det er i denne sammenheng grunn til å minne om rettspsykiater Randi Rosenquists 

hjertesukk gjengitt i kapittel 2: 

Jeg ønsker meg en lov bygget over en annen lest…  

En lov der man har laget kontrollordninger for hvordan avgjørelser 
skal treffes, men uten at det står konkret hva som skal avgjøres. 
Lovgivere vil aldri kunne liste opp alt det som kan være aktuelt å ta 
stilling til…  

Jeg kunne nok ha ønsket meg en helselovgivning som i større grad 
respekterte medisinens ståsted… 

Hadde lovgiver i større grad konsentrert seg om å trekke opp de store linjene 

(”hvordan avgjørelser skal treffes”) fremfor å gi lover som retter seg inn mot en 

meget begrenset pasientgruppe (”konkret hva som skal avgjøres”), ville man kanskje 

hatt en lov som ivaretar alle pasienter som sulter seg på grunn av en psykiatrisk syk 

overbevisning. Men siden det ved selve lovendringen ikke er tatt hensyn til 

innspillene nevnt foran, sitter vi igjen med en rettstilstand der andre næringsvegrende 

ikke har den samme rettsbeskyttelse – dvs. rett til å bli ivaretatt på en forsvarlig måte 
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når de står i ferd med å sulte seg i hjel på psykotisk grunnlag – enn pasienter med 

diagnosen anorexia nervosa. Faktisk har rettstilstanden for disse gruppene nå gått fra 

vondt til betydelig verre. Det er ikke lenger noen grunn til å tvile på at norsk 

lovgivning mener tvangsernæring er et alvorlig inngrep, og man kan heller ikke 

lenger ”dekke seg bak” en mulig tvil om det, og iverksette tvungen ernæring av for 

eksempel en paranoid psykotisk pasient som nekter å ta til seg næring fordi han tror 

at det er gift Denne pasienten må heretter dø – i lovens navn. 

x) Det reises spørsmål av et par høringsinstanser hvorvidt poliklinikk godkjent for 

tvang – evt. liaisonpsykiater - kan vedta tvungen ernæring og tvangsbehandle 

pasienten i samarbeid med somatisk avdeling. Dette gis det ikke svar på, hvorfor det 

åpnes opp for å spekulere – og det skal jeg gjøre:  

Når den polikliniske institusjonen er godkjent for bruk av ”tvang”, er det god grunn 

til å anta at det også kan fattes tvangsernæringsvedtak av faglig ansvarlig på 

poliklinikken og følge på med innleggelse av pasienten i somatisk avdeling for 

implementering av vedtaket. Formelle krav og begrensninger må vel her antas å være 

de samme som for vedtak om behandling med legemidler ihht § 4-4 i den 

opprinnelige loven (jf § 5 i merknader til Forskrift om undersøkelse og behandling 

uten eget samtykke, av 24. november 2000), nemlig at: 

Fra kravet om at undersøkelsen må skje ved døgnopphold før 
legemiddelbehandling, gjør bestemmelsen unntak dersom institusjonen 
har inngående kjennskap til og erfaring med pasienten og pasientens 
situasjon, og til pasientens tidligere erfaringer med tilsvarende eller 
liknende medikasjon og virkningen av denne på den aktuelle pasient.  

Oppfølging av tvangsernæringsvedtaket må i så fall være under (juridisk og 

psykiatrisk) ansvar av institusjonen (poliklinikken) der den vedtaksansvarlige er 

jobbmessig forankret, slik jeg forstår det. Uansett forutsetter et 

tvangsbehandlingsvedtak etter § 4-4 b at det allerede er etablert tvungent psykisk 

helsevern i medhold av § 3-3 for pasienten. Terskelen for å etablere tvungent psykisk 

helsevern for anoreksirammede forutsettes imidlertid å være høy, og det vil trolig 

bare unntaksvis være aktuelt å etablere tvang for denne pasientgruppen så lenge de er 
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velfungerende nok til å være tilknyttet poliklinisk behandling (men kan selvfølgelig 

være ivaretatt på døgninstitusjon i lokalt DPS…). I tilfelle et vedtak ihht § 4-4 b er 

fattet i en sengeavdeling på sykehusnivå, ville det kanskje rent teoretisk være mulig å 

overføre pasienten ihht vedtak etter § 4-10, til tvungent vern uten døgnopphold i regi 

av en poliklinikk som er godkjent for slikt vern, og så gi (psykiatrisk) oppfølging av 

pasienten derfra mens hun er innlagt i somatisk avdeling for tvungen reernæring. Jeg 

ser ikke bort fra at dette som alternativ til tradisjonell organisering av behandlingen, i 

enkelte tilfeller kan være vel så praktisk og forsvarlig der eksempelvis poliklinikken 

har geografisk nærhet til det somatiske sykehuset som skal gjennomføre 

tvangsernæringen, og døgnposten på det psykiatriske sykehuset befinner seg 

geografisk i stor avstand fra det somatiske sykehuset. Plassering av store psykiatriske 

døgninstitusjoner i god avstand fra somatiske sykehus har lang tradisjon også i 

Norge, mens ”kjekke” poliklinikker både her og der – og ikke sjelden i sentrale strøk 

med geografisk nærhet til store somatiske sykehus – er mer regelen enn unntakene. Å 

derimot overlate ansvaret for vedtaksfesting og oppfølging av 

tvangsbehandlingsvedtaket til en liaisonpsykiater som kanskje ikke har forankring i 

en psykiatrisk institusjon godkjent for tvungen behandling, vil neppe være ihht lovens 

intensjon. Det er verdt å merke seg at pasientens opphold i en (somatisk) institusjon 

som ikke er godkjent for tvang, er ment å være en midlertidig løsning og forutsetter at 

pasienten snarest mulig tilbakeføres til den psykiatriske institusjonen som har ansvar 

for det tvungne vernet, dvs. når dette er forsvarlig videreføring av behandlingen. En 

slik tilbakeføring av totalansvaret for den videre behandling vil ikke kunne skje i 

forhold til en liaisonpsykiatrisk tjeneste slik denne er organisert de fleste steder, og 

det utelukker nok også liaisonpsykiater som vedtaksansvarlig. Det sies i forskriften at 

den faglig ansvarlige for vedtaket har ansvar for at nødvendig psykiatrisk behandling 

og oppfølging gis under pasientens opphold i somatisk avdeling. Det står imidlertid 

ikke at dette må utøves av en behandler fra institusjonen som har ansvar for vernet, og 

jeg oppfatter det da dit hen at det overlates til de psykiatriske fagmiljøene å bestemme 

hvordan og av hvem den konkrete psykiatriske oppfølgingen skal ytes – så lenge 

denne er faglig forsvarlig… 
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xi) Allerede i Ot. -proposisjonen (nr 65, 2005-2006) legges det frem kritiske 

påstander om mangel på faglig konsensus i Norge vedrørende behandling av 

spiseforstyrrelser, og det etterlyses klarere retningslinjer og det jeg oppfatter som mer 

faglig ensretting – kort sagt mer detaljstyring igjen. Det er med undring man merker 

seg at flere av høringsinstansene kaster seg på dette ”kritikertoget”, uten at det 

fremgår på hvilket grunnlag påstandene fremsettes. Noen har kanskje håpet på å 

fremstå som veldig ”kompetent” og opplyst om forholdene i helsevesenet ved å 

fremme en slik kritikk, og risikoen for å bli stilt til ansvar for påstandene er jo 

minimal. Men er påstandene korrekte?  

Det er nesten påfallende hvor ”usynliggjort” veiledningen fra Statens Helsetilsyn av 

2000 er blitt, både i Ot. -proposisjonen og enda mer i svarene fra høringsinstansene 

på deres flinke jakt etter retningslinjer og regulering av behandlingen. Skulle man 

sette det på spissen, virker det som om det, i mange henseende, utmerkede heftet 

Alvorlige spiseforstyrrelser, retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten 

IK-2714, på mer enn 60 sider, over hode ikke eksisterer, eller ikke er kjent for 

kritikerne, eller at de finner veiledningen så dårlig at den ikke er nevneverdig i det 

hele tatt. Det er slik at man kan føle seg krenket på vegne av dem som utarbeidet 

veiledningsheftet, og likevel må oppleve at det fortsatt 6 år senere fra politisk og 

andre hold ropes etter faglige retningslinjer. Jeg har kort omtalt heftet i kap. 4.1.5, og 

min hovedkonklusjon om veiledningen er at den er god – og jeg forutsetter at man 

gjør seg kjent med den innen man vender oppmerksomheten andre steder for å kreve 

utarbeiding av en faglig konsensus som trolig allerede ligger der rett foran nesen vår. 

Ved gjennomgang av behandlingsprogrammer fra de 5 regionale kompetansesentrene 

for spiseforstyrrelser, finner jeg heller ikke åpenbar faglig uenighet eller strid om 

behandlingstilnærmingen – og ikke noe som ikke er i tråd med retningslinjene gitt i 

IK-2714. Så i offentlig helsevesen synes det ikke å foreligge manglende faglig 

konsensus om behandlingen – men det gjør det nok i en del av det private markedet.  

Høsten 2000 valgte Stortinget å bevilge 1 milliard kr. til behandling av norske 

pasienter i utlandet for sykdommer det angivelig ikke fantes kompetanse og/eller 
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kapasitet til å behandle innen rimelig tid i Norge. For pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser ble det satt av en god slump penger, hhv. 90 mill. kr. til BUAS, 

behandling i utlandet for alvorlig spiseforstyrrelse, jf kap. 4.1.1. Det kom mange 

reaksjoner på denne pengedisposisjonen fra norske helsemiljøer som nok i mange 

tilfeller opplevde seg fremstilt ved svært urettferdige karakteristikker fra politikerhold 

som begrunnelse og forsvar for denne pengebruken. Bare få år forut for dette hadde 

vi hatt en statssjef som proklamerte at ”Det er typisk norsk å være god”. Sitatet er 

ofte blitt tolket som uttrykk for norsk selvgodhet og har opp gjennom årene vært 

utsatt for mye latterliggjøring. Imidlertid hadde det også sin positive effekt idet den 

for mange ble oppfattet som et skulderklapp fra en høyt profilert politiker, og kanskje 

nettopp i helsevesenet trengte man denne anerkjennelsen for det arbeidet som ble 

gjort. Det ble ikke samme klima i helsepolitikken drøyt året etter at Brundtland gikk 

av som statsminister, og helse-Norge våknet opp til en blåmandag man neppe har sett 

maken til. Fra å ha hatt en forestilling om å arbeide i verdens beste helsevesen, var 

helse-Norge nærmest over natten blitt helt inkompetent og akterutseilt på alle 

områder. Ja, stort verre enn det sto til både i førstelinjen og på sykehusene kunne det 

ikke bli, hvis man skulle tro ledende helsepolitikere. Og den ene yrkesgruppen etter 

den andre fikk sitt pass påskrevet med patriarkalsk dommedagsalvor, og i stil og 

vendinger som gjorde mobbing i skolegårdene til reneste søndagsskolen i 

sammenligning. Så da ideen om helsemilliarden dukket opp, hadde opphavet til ideen 

”lett match” idet enkelte helsepolitikere ved sine utspill gjennom flere år hadde 

svekket tilliten til – og selvtilliten i – helsevesenet i så stor grad at påstandene nesten 

var i ferd med å bli til sannhet. Og det pussige er at i stedet for å satse 1 milliard kr på 

å ruste opp dette tilsynelatende inkompetente og underlødige norske helsevesenet, 

valgte politikerne å satse pengene i utlandet på kortsiktige løsninger som ga 

helsevesen i andre land et faglig og økonomisk løft det norske helsevesenet bare 

kunne drømme om. Og selv om enkelte stortingspolitikere (for eksempel Olav 

Gunnar Ballo fra SV) flere ganger fremmet forslag om å benytte ubrukte millioner på 

behandling i Norge for sykdommer det både var kompetanse og kapasitet til å utføre 

her hjemme (eksempelvis blødere som ble sendt til Sverige mens 

behandlingskapasitet sto ubrukt på Rikshospitalet), ble det avvist av det politiske 
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flertallet. Når det gjaldt behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, har 

jeg nevnt foran hvor lite (dvs. ingenting) ressurser min egen arbeidsplass fikk for å 

videreutvikle kompetansen på området, som vi var kommet godt i gang med å bygge 

opp, jf kap 4.1.1 ”Egne erfaringer”. Da så BUAS-prosjektet ble stoppet og det fortsatt 

sto 20 jenter med alvorlig spiseforstyrrelse på listen over pasienter som var lovet 

utenlandsopphold som de nå ikke fikk, var avdelingen plutselig god nok allikevel og 

fikk henvendelser om å ta til anoreksibehandling både listepasienter fra egen region 

og evt. også fra andre regioner dersom pasientene ikke kunne behandles innen rimelig 

tid i den sykehussektor de tilhørte. Glemt var både påstandene om faglig uenighet, 

kompetansemangel og kapasitetsproblemer – nå var det tydelig at det var mye 

viktigere å redde noen ”politikerskinn” fremfor å unngå at det inkompetente norske 

helsevesenet fikk kloa i disse pasientene. Det er sikkert unødvendig å bemerke at det 

ikke ble opplevd som smigrende å bli bedt om å påta seg dette oppdraget på det 

tidspunktet, men jeg nevner det allikevel. Skadevirkningene i norsk helsevesen etter 

all offentlig mobbing og påfølgende demonstrasjon av politikeres forakt for innsatsen 

til landets helsearbeidere ved denne storstilte utsending av pasienter til andre land, 

har vært – og er fortsatt – synlige. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen den menige 

manns tillit til det norske helsevesenet – og helsevesenets tillit til sin egen 

arbeidsgiver, om det er mulig – med de konsekvenser det får for utøvelse og effekt av 

helsetjenestene som tilbys. Det er trolig her enkelte høringsinstanser henter næring 

for sine påstander om at det ikke er faglig konsensus om behandling av 

spiseforstyrrelser. De har trolig også noe rett i påstanden selv om de ikke klarer å 

vinkle dette positivt, men fremsetter påstanden som om mangfold i behandlingstilbud 

er noe negativt det er viktig å komme til livs. Man kan i den sammenheng spørre seg 

hvor de selvsamme høringsinstansene var da spiseforstyrrede pasienter ble sendt til 

flere ”alternative” behandlingssteder i utlandet på statens bekostning, uten at disse 

stedene meg bekjent var grundig kvalitetssikret eller evaluert på forhånd. Men 

tilbakemeldinger om resultatene av denne utsendelsen så langt skal visstnok være 

tilstrekkelig gode til at det ikke har fått (politiske) etterspill av nevneverdig grad. 

Anorexia nervosa utgjør sannsynligvis et sett av tilstander, eller kan beskrives som et 
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multifaktorielt heterogent syndrom med mange undertyper som har innbyrdes sterke 

og svake likhetstrekk i både årsak og symptomutforming. For å møte dette finnes det 

flere – likeverdige – behandlingstilnærminger i bruk ved offentlig norske 

helseforetak, ved behandling av denne pasientgruppen (f. eks psykodynamisk- og 

kognitiv terapi, psykodrama, kroppsbevissthetsterapi). Dette er behandlingsmodeller 

med utgangspunkt i anerkjente og gjennomprøvde teorier, og gjerne gitt i 

kombinasjon (såkalt eklektisk tilnærming). Det eksisterer også såkalt ”mangel på 

konsensus” mellom forskjellige behandlingsmiljøer om syndromet anorexia nervosa. 

Det har vi fått illustrert i senere år hvor det er gitt rom for mer alternativ tenking i 

helsevesenet i Norge (og verden forøvrig), og det samtidig finnes et marked for 

behandlingstilbud til anorektikere, som er alvorlig underdekket av offentlige 

helsemyndigheter. Dette gir spillerom for at selvutnevnte genier, halv- og ustuderte 

røvere kan fremstå som kompetente ”fagpersoner” i sin nærmest obligate kritikk av 

den bestående skolemedisinen (jf den sterke legeanimositet som rir helsevesener 

verden over for tiden). Når disse ”alternative” behandlingsstedene blir myndighetenes 

redning og alibi, kan de også lett få posisjon som nesten mer faglig meningsberettiget 

enn den reelle offentlige fagekspertisen selv – og kanskje det kan være noe av 

forklaringen på dette såkalt ”manglende konsensus”.  

Men det ”fører mange veier til Rom”, og det er ikke gitt at alle skal komme i mål ved 

å reise inn på Via Apia – for å trekke bildet helt ut. Vi er foran gitt tilgang til en 

beretning som bekrefter best behandlingsresultat på en av de mest ”odde” klinikkene 

jeg har beskrevet i kapittelet om BUAS` samarbeidspartnere (jf Hege Aarstads 

beretning i kap 4.1.7). Med den historien i tankene synes det uklokt å ikke satse på et 

bredt faglig spekter i behandlingen fremfor hele tiden å strebe etter den ene riktige 

”Cochrane-behandlingen” som sannsynligvis verken er gjennomførbar i ren variant 

og neppe heller treffer mer enn et passe stort antall av de pasientene som skal 

behandles. Med fokus på pasienters rett til individuelt tilpasset behandling, blir derfor 

departementets målsetning om å få til en konsensus om behandling av 

spiseforstyrrelser ganske uforståelig. Det ”prosjektet” virker både omnipotent og 

fåfengt, da man ved det prøver å presse inn i én enkel modell, noe som fagmiljøene 
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har strevet med i 140 år og som er uhyre komplekst og mangefasettert – kort sagt 

umulig. I det perspektivet er neppe konsensus-prosjektet til departementet 

formålstjenlig heller! 
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6. Avslutning/konklusjon 

– FIKK VI DEN LOVEN VI FORTJENTE? 
Etter 7 magre år med meget komplisert juridisk lovgivning rundt behandling av 

pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse, er det ikke rart at man initialt puster lettet ut 

ved (gjen-)innføring av muligheten for å tvangsernære pasienter ihht ny § 4-4 b, ut 

over det nødrettslige. Og med bakgrunn i det fremlagte materialet i oppgaven er det 

åpenbart at tvangsernæring av disse pasientene under gitte forhold, er i tråd med 

holdningene hos langt de fleste instanser som har fått ”uttale” seg i saken via 

konkrete innspill, egne historier, beskrivelser av behandlingsforløp etc. Lovmessig 

tillatt tvangsernæring er også bifalt fra majoriteten av de offisielle høringsinstansene, 

og må nå i hovedsak sies å være i takt med alminnelig rettsoppfatning og holdninger i 

medisinske og juridiske fagmiljøer.  

De klinikkperifere miljøene fremstår da også såre fornøyd med den nye paragrafen 

idet enkelte høringsinstanser åpenbart har hovedsaklig akademiske interesser i loven 

og leverer høringssvar deretter. Klinikere og klinikknære fagmiljøer er derimot mer 

tilbakeholden med ovasjonene, og tilsvarende konkrete i sine kommentarer som viser 

hvor fallgruvene kan ligge ved praktisk utøvelse av lovverket. Dette er merknader om 

detaljer i lovutforming og forskrift som mange av de mer klinikkperifere miljøene har 

oversett, og følgelig ikke har kommentert.  

Det som vel er det mest iøynefallende problem ved ny § 4-4 b, er det snevre 

tidsperspektivet som ligger innbakt i loven, og hvor vedtaksgyldighet kan settes til 

maksimum 3 og 3 uker om gangen. Videre oppleves det uforståelig at loven ble 

utformet så ”snever” at den gjelder kun for en bestemt diagnosegruppe, og samtidig 

derved utelukker andre pasienter som sulter på annet psykotisk grunnlag. Dette er noe 

lovgiver må ta stilling til ganske raskt, da det neppe kan sies å være god helsepolitikk 

å la én sinnslidende pasient reddes fra sultedøden mens en annen sinnssyk pasient må 

dø av underernæring på psykotisk grunnlag kun fordi vedkommende ikke har den 
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riktige diagnosen (merkelappen) på sin sinnslidelse.  

At pasientrettighetene er innbakt nærmest til det parodiske (jf forskriften), virker også 

ganske utmattende sett fra et klinikerperspektiv. Det er også kommet kritiske innspill 

fra både klinikken og fra brukerrepresentant når det gjelder kravet om (å fokusere på) 

informasjon om tilførte ”doser” ernæring hele tiden, da dette tvinger terapien inn i 

spor man kanskje nettopp burde kunne ta seg fri fra i denne fasen av behandlingen. 

Det er også fra flere hold meldt bekymring over manglende retningslinjer for 

samhandling og ansvarsfordeling mellom somatikk og psykiatri der hvor pasienten 

tvangsernæres i somatisk avdeling under vedtaksansvar fra psykiatrien – enn si 

mangel på retningslinjer og ansvarsplassering ved uenighet mellom de to avdelingene 

vedrørende indikasjonen for å iverksette tvangsernæringen. Her er det i verste fall 

duket for kompetansestrid og samarbeidsproblemer, der pasienten trolig blir den mest 

skadelidende i konfliktsaken, tett fulgt av den vedtaksansvarlige ved psykiatrisk 

avdeling som blir sittende igjen med Svarte-Per (den sultende – og døende? – 

pasienten) uten å få den bistand han mener er nødvendig for å berge pasientens helse 

og liv.  

Jeg opplever at vi ved ny § 4-4 b fikk noe av det vi fortjener, men fortsatt har en lov 

med forskrifter som på enkelte punkter er så finurlige at en vedtaksansvarlig lett kan 

”gå i baret” og gjøre utilsiktede juridiske overtramp ved urettmessig bruk av tvungen 

ernæring. Dette vil gjerne resultere i at pasienten opplever sin integritet krenket uten 

at det finnes tilstrekkelig materielt grunnlag for å iverksette tiltak etter § 4-4 

Alternativt kan man også oppleve loven som så snever og handlingsrommet så trangt 

at det fortsatt hemmer behandlerens mot til å gripe inn med tvungent ernæringstiltak i 

rett tid, og pasienten utvikler en farlig klinisk tilstand som fører til alvorlig helseskade 

eller død pga for sen intervensjon. Begge eksemplene nevnt foran kan i ettertid føre 

til tilsynssak fra myndighetene – selv om det ikke nødvendigvis oppleves som 

fortjent, sett fra en behandlers ståsted.  

Avslutningsvis vil jeg derfor minne om Sonja Irene Sjølis innlegg i den politiske 

debatten rundt lovendringsforslaget i Odelstinget juni 2006, hvor hun: 
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-fremhever hensynet til personvernet og beskyttelse av den enkeltes 
integritet - grunnleggende menneskerettslige prinsipper - men advarer 
mot at frihet fra tvang blir en lite prisverdig rett til å gå til grunne. 
Retten til å være annerledes må ikke bli samfunnets frihet fra ansvar for 
dem som ikke kan ta vare på seg selv.  

Men slik loven står i dag, er det på mange måter det som har skjedd selv om pasienter 

med diagnosen anorexia nervosa blir ivaretatt. For bekymringen flyttes nå til andre 

pasientgrupper som ved denne lovendringen (utilsiktet) synes å ha mistet sin rett til å 

bli ivaretatt med iverksetting av ”tvangsbruk når annet overhode ikke nytter, og der 

den det gjelder, kanskje heller ikke sjøl skjønner at han eller hun må ha hjelp…”, slik 

Sylvia Brustad sa i den politiske debatten. Da er det å håpe at Sjølis videre 

debattinnlegg blir tatt til følge, raskt: 

Det tas små, men viktig skritt i retning av økt rettslig adgang til 
tvangsbruk – og vi må være ydmyke overfor at vi ikke nødvendigvis har 
funnet den rette balansen, men må være åpne for å revurdere våre 
standpunkt i lys av erfaringer med loven. 
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