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1 Innledning 

 

1.1 Tema og aktualitet 

 

Denne masteroppgaven omhandler forholdet mellom psykisk helsevernloven1 (heretter phvl) 

§ 4-8 (2) bokstav a) om bruk av mekaniske tvangsmidler og menneskerettighetene i Grunnlo-

ven (heretter Grl).2 

 

Phvl § 4-8 omhandler bruk av tvangsmidler overfor pasienter som gjennomfører psykisk hel-

severn. Det følger av phvl § 4-8 (1) første setning at «Tvangsmidler skal bare brukes overfor 

pasienten når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre ham i å skade seg selv eller 

andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, inventar eller andre ting». 

 

Phvl § 4-8 (1) første setning innehar en ordlyd som tyder på at det er strenge krav for når det 

er berettiget å bruke tvangsmidler på pasienter, jfr omgjengelig nødvendig.  

 

Et av tvangsmidlene som kan brukes i medhold av phvl § 4-8, er belteseng. Det er bruken av 

belteseng som tvangsmiddel som vil være det sentrale i denne avhandlingen. 

 

Belteseng kan anvendes i de tilfeller hvor det er uomgjengelig nødvendig å hindre pasienten 

fra å skade seg selv, andre, eller materielle ting, jfr phvl § 4-8 (1) første setning.  

 

Det vil derfor være en skjønnsmessig vurdering fra helsepersonell om de mener situasjonen er 

så alvorlig at pasienten kan legges i belteseng i medhold av phvl § 4-8.  

 

Grunnloven ble revidert 13. mai 2014 og flere menneskerettigheter ble brakt inn i loven.3 Fle-

re av disse menneskerettighetene er av sentral betydning for psykiatriske pasienter som er 

underlagt en behandling hvor helsepersonell har stor makt overfor den enkelte. Menneskeret-

tighetene skal verne om den enkelte borger, og myndighetene er pliktet til å overholde disse 

rettighetene og sørge for at de respekteres i dagliglivet.  

 

Alt som helsepersonell utøver i praksis overfor pasientene, må være i overenstemmelse med 

lovverket. Det betyr at psykisk helsevernloven og menneskerettighetene må respekteres og 

følges. 

                                                 
1  Lov 2. juli 1999 nr 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). 
2  Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven) 
3  Tverberg (2014). 
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På en annen side kan vanskelige vurderinger oppstå når pasientene opplever ulike tiltak som 

belastende, samtidig om sikkerheten og vernet om helse/liv til den enkelte pasient og de ansat-

te må opprettholdes.  

 

Menneskerettighetene vil være sentrale for å beskytte de menneskene som er frihetsberøvet i 

form av tvungen psykiatrisk behandling. Derimot betyr ikke det at det ikke finnes tilfeller 

hvor man kan spørre seg om menneskerettighetene faktisk blir overholdt. 12. mars 2016 pub-

liserte VG en sak om en dame i 30-årene fra Gaustad sykehus som stort sett hele døgnet i lø-

pet av de siste to årene har vært underlagt belteregime. Saken er spesiell med bakgrunn i at 

denne pasienten er den eneste som er underlagt belteregime i så stor utstrekning i norsk psy-

kiatri. Saken har skapt stort engasjement etter at den ble belyst i media. Pasienten har gått 

rettens vei for å bli skrevet ut av sykehuset, men fikk ikke medhold. Hennes eneste ønske er å 

dø. Hun er underlagt belteregime stort sett hele døgnet. Belteregime blir brukt når hun sover, 

når hun sitter i en stol, når hun dusjer og når hun sitter ved kontorpulten sin. Kontrollkommi-

sjonen har ikke slått ned på denne omfattende tvangsbruken som pasienten har vært utsatt for. 

Advokaten til damen mener at den omfattende bruken av belter på pasienten er i strid med 

FNs torturkonvensjon, samt konvensjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne.4 I tillegg 

hevder han at situasjonen bryter med retten til respekt for privatlivet. Advokaten mener at når 

sykehuset ikke har noen annen behandling å tilby henne, bør hun skrives ut. Staten derimot 

mener at pasienten vil dø om hun skrives ut.5 

 

Pasienten har skrevet i en e-post til VG:  

 

«Når kvelden kommer, legger jeg meg. Jeg blir lagt i belter og når jeg våkner og vil snu meg, 

må jeg låses opp. Jeg drømmer mye om nettene. Jeg pleier å tenke at jeg lever da.»6 

 

Når pasienten har et ønske om å dø, og uttrykker at hovedbehandlingen hun mottar er å bli 

holdt i live, viser dette hvor alvorlig enkelte handlinger som gjennomføres i psykiatrien kan 

oppleves for den enkelte.  

 

Psykiatriske pasienter er den svake part i forhold til miljøpersonalet, leger og annet helseper-

sonell på en avdeling. Med miljøpersonalet menes det personalet som er i kontinuerlig kontakt 

med pasientene på avdelingen. Det er flere tiltak som miljøpersonalet kan gjennomføre oven-

                                                 
4  10. desember 1984 FNs torturkonvensjon, 13. desember 2006 FNs konvensjon om rettighetene til personer 

med nedsatt funksjonsevne.  
5  http://www.vg.no/spesial/2016/lenket/ sist sjekket 16.03.2016. 
6  Samme sted.  

http://www.vg.no/spesial/2016/lenket/
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for pasientene, som de kan føle på som en belastning. Det er derfor viktig at de handlinger 

som miljøpersonalet utfører ovenfor pasientene, er i overenstemmelse med norsk lov. Helse-

personell må ha kunnskap og kunne anvende lovverket på en riktig måte for at rettsikkerheten 

til pasientene skal være ivaretatt.7 

 

På bakgrunn av at psykiatrisk helsepersonell har mulighet til å anvende ulike tvangsmidler 

overfor pasienter, har kontrollkommisjonen en viktig oppgave i denne sammenhengen. Kon-

trollkommisjonen er et uavhengig organ som er knyttet til enheter som driver med psykisk 

helsearbeid.8 Kontrollkommisjonen etterprøver blant annet vedtak som er fattet om bruk av 

tvangsmidler i norsk psykiatri.9 Kommisjonen fører tilsyn, noe som gjør at rettssikkerheten til 

pasientene opprettholdes. Det betyr at pasienter som legges i belteseng, vil ha en sikkerhet i at 

det finnes et uavhengig organ som kontrollerer at helsepersonell hadde loven på sin side når 

de brukte tvangsmiddelet.  

 

Mange av de ulike avdelingene er lukket. Det betyr at allmennheten ikke kan vite hvordan 

psykiatriske pasienter blir behandlet. Det er det i utgangspunktet kun miljøpersonalet og pasi-

entene som kan vite. Derimot avlegger kontrollkommisjonen besøk på psykiatriske avdelinger 

for å kontrollere blant annet bruk av tvangsmidler og andre tiltak som har vært utført.10 Orga-

net har stor myndighet, ved at de beslutninger som organet treffer, kun kan overprøves av 

domstolen.11 Selv om kontrollkommisjonen er en sikkerhet for pasientene, og organet blant 

annet fører kontroll med ulike beslutninger som tas av helsepersonell, betyr ikke det at man 

automatisk kan trekke den slutning at det aldri forekommer eller vil forekomme tilfeller hvor 

man kan lure på om en bestemt praksis eller en enkelthendelse er utført i tråd med menneske-

rettighetene. Bruk av tvang innebærer et inngrep i integriteten til den enkelte, noe som aktua-

liserer spørsmålet om menneskerettighetene blir respektert og overholdt i disse situasjonene.  

 

Begrunnelsen for valg av tema er at dette er et område som berører en pasientgruppe som er i 

en fase av livet hvor beskyttelse og respekt er særlig viktig. Når tvangsmidler blir brukt er det 

et inngripende tiltak som medfører at man kan kreve at helsepersonellet gjennomfører dette på 

den mest hensynsfulle og verdige måten som er mulig i den gitte situasjonen. På en annen side 

kan belastningen pasientene utsettes for fremdeles være i overkant av hva som bør tillates selv 

om helsepersonell gjennomfører handlingene etter beste evne og hensikt. Hvordan menneske-

rettighetene blir respektert i en situasjon hvor helsepersonell må opprettholde sikkerheten, og 

                                                 
7  Skaug (2002) s. 13. 
8  Riedl (2014) s. 300. 
9  Kjønstad (2012) s. 518-519. 
10  Riedl (2014) s. 301. 
11  Samme verk s. 306. 
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verne om liv/helse for seg selv og pasienten, er interessant. Tvang i psykiatrien er samfunns-

messig aktuelt, noe som har vært viktig ved valg av tema. 

 

Oppgavens problemstilling er å gjøre rede for hvilke skranker som følger av Grunnloven i 

forbindelse med norsk praksis rundt bruk av belteseng som tvangsmiddel.  

 

Det vil gjøres rede for utvalgte situasjoner som forekommer i norsk praksis ved bruk av belte-

seng, som kan være i uoverensstemmelse med menneskerettighetene i Grunnloven. 

 

1.2 Avgrensninger 

 

Avhandlingen konsentrerer seg om de pasientene som er 16 år eller eldre. Begrunnelsen er at 

bruk av belteseng er et mekanisk tvangsmiddel etter phvl § 4-8 (2) bokstav a). Etter phvl § 4-8 

(3) fremgår det at for pasienter under 16 år er det ikke adgang til å bruke tvangsmidler som 

nevnt i bokstav a) og b) i foregående ledd. Det betyr at belteseng kun kan brukes på pasienter 

som er 16 år eller eldre.  

 

Spesielle problemstillinger vedrørende pasienter under 16 år som blir lagt i belteseng etter en 

nødrettssituasjon, faller utenfor denne oppgaven.  

 

Enkelte lovbestemmelser i psykisk helsevernloven regulerer nærmere forholdet til de pasien-

tene som er under 16 år, for eksempel samtykkebestemmelsene etter psykisk helsevernloven 

kapittel 2. De lovbestemmelsene vil ikke bli behandlet.   

 

Flere lover i helseretten innehar bestemmelser som regulerer andre sider av det som er tema 

for denne avhandlingen, men er relevant å ha kunnskap om for å forstå psykisk helsevernlo-

ven. Eksempler på lover i denne forbindelse er spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonello-

ven og pasient og brukerrettighetsloven.12 Disse lovene vil kun bli omtalt i den grad det er 

nødvendig for å forklare innholdet og ulike bestemmelser i psykisk helsevernloven.  

 

I forhold til psykiatriske pasienter, er det flere menneskerettigheter som beskytter denne pasi-

entgruppen. For eksempel Grl § 94 som hjemler kravet om at ingen skal bli frihetsberøvet 

uten i lovbestemte tilfeller eller på den måte som loven foreskriver, kan ha betydning for de 

som mener de ikke er alvorlig sinnslidende og ikke oppfyller vilkårene for psykiatrisk be-

handling. I forhold til psykiatriske pasienter, er det flere menneskerettigheter som er aktuelle, 

                                                 
12  Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m (spesialisthelsetjenesteloven), Lov 2. juli 1999 nr. 64 

om helsepersonell m.v (helsepersonelloven), Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettighetsloven 

(pasient- og brukerrettighetsloven) 
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men som ikke er omtalt i denne avhandlingen. Begrunnelsen er at det vil bli fokusert på de 

spesifikke menneskerettigheter som har betydning i forhold til de pasienter som er lagt i belte-

seng. Denne avhandlingen legger til grunn at de pasienter som legges i belteseng, er lovlig 

frihetsberøvet i samsvar med Grl § 94.  

 

1.3 Kilde og metode 

 

For å besvare problemstillingen, er utgangspunktet psykisk helsevernloven som hjemler rett 

til å bruke belteseng som tvangsmiddel i psykiatrien. I denne sammenheng er det relevant å 

vise til flere lovbestemmelser for å vise sammenhengen i systemet.  

 

For å finne ut det rettslige innholdet i den enkelte lovbestemmelse, er utgangspunktet ordly-

den for å trekke opp linjene for hva lovgiver har ment. Videre er forarbeider til psykisk helse-

vernloven relevant for å fastsette innholdet i den enkelte lovbestemmelse.  

 

I forhold til psykisk helsevernloven er det en god del rettspraksis på området. Høyesterett vil 

brukes som en sentral kilde i denne sammenheng, og underrettspraksisen vil bli brukt i den 

grad det belyser et tema som det har vært vanskelig å finne Høyesterettspraksis på. Dette er 

begrunnet i at avgjørelser fra Høyesterett har størst rettsskildemessig vekt.  

 

Videre vil forskrift til psykisk helsevernloven og forvaltningsuttalelser bli benyttet i denne 

fremstillingen. Med tanke på forvaltningsuttalelser, har Helsedirektoratet kommet med et 

rundskriv som er relevant som opplysningskilde og supplement til de andre rettskildefaktore-

ne i oppgaven.13 

 

For å finne ut hvordan belteseng som tvangsmiddel blir brukt i praksis, er det foretatt møter 

med to fagpersoner som har kunnskap på dette feltet. Disse fagpersonene jobber på psykiat-

riske avdelinger i ulike distrikter. Begrunnelsen for at det er valgt fagpersoner som jobber i 

ulike distrikter, er at det er større sannsynlighet å få med et bredere perspektiv på hvordan 

belteseng blir benyttet om det skulle vise seg at situasjoner løses på ulike måter. Samtidig er 

det viktig å understreke at formålet er å finne ut hvordan bruk av belteseng blir praktisert på et 

generelt grunnlag, på den måte at hovedmålet ikke vil være å finne forskjeller i praksisen som 

gjøres.  

 

                                                 
13  Forskrift 16 desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m (psykisk 

helsevernforskriften) og IS-2012-9. 
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Det som fremkommer av møtene, vil representerer det som helsepersonell vanligvis gjør i 

ulike situasjoner. Det betyr at man kan gå ut fra de opplysninger som fremkommer, kan bru-

kes til å få en klarhet i hvordan helsepersonell handler i ulike situasjoner og hva som er spesi-

elt viktig underveis. På en annen side må det understrekes at denne praksisen ikke viser total-

bildet. Hva to fagpersoner forteller om praksisen som utføres, er ikke representativt til å gi et 

fasitsvar på hvordan praksisen i norsk psykiatri er, noe som kan være en svakhet ved denne 

avhandlingen. Det har i denne sammenhengen vært en utfordring å komme i kontakt med hel-

sepersonell som har faglig tyngde på området. Derfor er det to fagpersoner, og ikke flere fra 

helsevesenet, som forteller og redegjør for praksisen i denne avhandlingen.  

 

Det er gjort forholdsvis få studier på hvordan pasienter opplever å ligge i belteseng, noe som 

har gjort det nødvendig å bruke utenlandske kilder som supplement til hva fagpersonene har 

fortalt. Svakheten med dette er at praksisen fra Norge og andre land som bruker mekaniske 

tvangsmidler kan ha små variasjoner, men på en annen side er det det samme tvangsmidlet 

som brukes. Det tilsier at praksisen mellom ulike land som bruker mekaniske tvangsmidler 

ikke vil være så forskjellig at utenlandske kilder vil gi et skjevt syn på situasjonene. Videre 

har det i enkelte tilfeller ikke lykkes med å finne relevante kilder til enkelte spesifikke 

problemstillinger. En mulig forklaring kan være at det ikke er gjort noen undersøkelser/studier 

på nettopp dette. Måten det er løst på, har vært å bygge på den informasjonen som fagperso-

nene har kommet med.  

 

Det er i denne avhandlingen vist til statistikk rundt bruken av mekaniske tvangsmidler. Rapp-

orten er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet, og er utarbeidet av kompetansesenteret for 

sikkerhets-fengsels- og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst. På nasjonalt plan er dette en represen-

tativ studie, og gir god oversikt over bruken av mekaniske tvangsmidler. Rapporten er for-

holdvis ny av dato fordi den kom ut i år 2014. Svakheten med rapporten er at det ikke frem-

kommer statistikk rundt bruken av belteseng som et spesifikt tvangsmiddel, men belteseng 

ligger innunder begrepet mekaniske tvangsmidler. Det betyr at tallene som fremkommer kan 

inneholde andre mekaniske tvangsmidler enn kun belteseng. På en annen side er det etter mø-

te med fagpersonene ingen forhold som tyder på at det brukes andre tvangsmidler enn beltes-

eng i psykiatrien når det kommer til mekaniske tvangsmidler. Det kan tyde på at det kun er 

belteseng som har vært brukt som et mekanisk tvangsmiddel i denne rapporten. 

 

For å finne ut om praksisen rundt bruken av belteseng strider mot Grunnloven, vil det tas ut-

gangspunkt i selve Grunnlovsteksten. Videre vil forarbeider ha en sentral plass. Etter forar-

beidene til Grunnlovsbestemmelsene, er det fremhevet at internasjonale konvensjoner og 

praksis vil ha betydning ved tolkning av Grunnloven. Derfor vil internasjonal praksis ha en 

sentral betydning for å finne ut det rettslige innholdet av Grunnlovsbestemmelsene.  
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1.4 Fremstillingen videre 

 

Fremstillingen vil begynne i kapittel 2 med en kort historisk del for å få et overblikk over ut-

viklingen av psykisk helsevernloven.  

 

Videre vil det i kapittel 3 bli redegjort for faktiske forhold rundt bruken av belteseng, på bak-

grunn av møter med to fagpersoner som jobber i psykiatrien. Her vil det bli gjennomgått 

hvordan helsepersonell ser på ulike situasjoner og hvordan ulike oppgaver blir løst ved bruk 

av belteseng.  

 

Kapittel 4 inneholder kort statistikk om bruk av mekaniske tvangsmidler. Denne statistikken 

vil gi benyttet for å gi et innblikk i hvor utbredt bruk av belteseng er i norsk psykiatri. 

 

I kapittel 5 -7 vil det bli nærmere redegjort for psykisk helsevernloven. I kapittel 5 vil det bli 

gjennomgått ulike forhold som har betydning for å forstå anvendelsesområdet til loven, samt 

andre forhold som er relevant i sammenheng med phvl § 4-8. I kapittel. 6 er det redegjort for 

vilkårene for etablering av tvungen psykisk helsevern, før det i kapittel. 7 vil bli fremstilt vil-

kårene for bruk av tvangsmidler etter phvl § 4-8.  

 

Deretter vil forholdet mellom Grunnloven og internasjonale menneskerettigheter bli belyst i 

kapittel 8. Dette vil ha betydning når det rettslige innholdet i de aktuelle Grunnlovsbestem-

melsene senere skal klarlegges.  

 

Kapittel 9 og 10 inneholder i hovedsak utvalgte situasjoner som oppstår i praksis ved bruk av 

belteseng. I kapittel 9 vil bruk av bekken/flaske i belteseng bli vurdert opp mot forbudet mot 

nedverdigende behandling etter Grl § 93 (2). I kapittel 10 vil to praktiske situasjoner bli sett 

opp mot retten til respekt for privatlivet etter Grl § 102. Den ene situasjonen er bruken av 

bekken/flaske i belteseng, og den andre situasjonen er pasienter som sover i belteseng under-

lagt et belteregime. Før disse situasjonene blir vurdert i kapittel 9 og 10, vil det rettslige inn-

holdet av den enkelte Grunnlovsbestemmelse bli presentert i det første. 

 

Avslutningskapittelet følger av kapittel 11, hvor det vil bli en sammenfatning av hvordan 

Grunnloven stiller seg i forhold til de to situasjonene i belteseng som har vært vurdert i denne 

avhandlingen. I tillegg vil det også bli redegjort for generelle tanker rundt hvordan Grunnlo-

ven stiller seg i forhold til annen praksis som kan utføres i psykiatrien, eller enkeltsituasjoner 

som kan oppstå, i forbindelse med bruk av belteseng.  
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2 Historisk utvikling  

 

2.1 Den historiske utviklingen til psykisk helsevernloven 

 

2.1.1 Innledning 

 

I psykisk helsevernloven av år 1999 er det oppstilt flere lovregler som sier noe om når helse-

personell kan bruke tvangsmidler, og hvilke tvangsmidler som kan benyttes i psykiatrien. 

 

Det vil i det følgende bli redegjort for den historiske utviklingen til psykisk helsevernloven.  

 

Ved å ha nærmere kunnskap om den historiske bakgrunnen, vil det gi en bedre innsikt i hvor-

for lovregelen om tvangsmidler er utformet som den er i dagens psykisk helsevernlov.  

 

2.1.2 Lov 17. august 1848 om sindsyges behandling og forpleining  

 

Den første loven som regulerte psykiatriske pasienters rettsstilling, kom i år 1848.14 Lov 17 

august 1848 om sindsyges behandling og forpleining (sinnssykeloven) bygget på et utkast 

som var skrevet av legen Hermann Wedel Major.15 

 

Loven innførte ordningen med kontrollkommisjoner, noe som medførte viktige rettsikker-

hetsgarantier for pasientene underlagt psykisk helsevern.16 Videre ble det nå også lovfestet at 

de sinnssyke skulle ha krav på en human behandling, og bruk av mekaniske tvangsmidler bare 

skulle anvendes for et kortere tidsrom. Nødvendighetsprinsippet stod i sentrum for disse vur-

deringer.17 

 

Med sinnsykeloven ble det innført den ordning at bruk av isolasjon og mekaniske tvangsmid-

ler overfor pasienter skulle nedtegnes, med en påfølgende begrunnelse for bruken. Dette skul-

le igjen legges frem til kontrollkommisjonen som skulle føre tilsyn. Pasientene hadde rett til å 

bruke kontrollkommisjonen som en klageinstans hvis de mente at de ikke burde vært innlagt i 

psykiatrisk avdeling eller hvis de ønsket å klage på utskrivning.18 

 

                                                 
14  Kjønstad (2012) s. 496.  
15  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 20.  
16  Kjønstad (2012) s. 496. 
17  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 20. 
18  Samme sted.   
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For de pasientene som ble underlagt et tvangsmiddel, ble det nå en betydelig styrking av deres 

rettssikkerhet ved at det skulle føres tilsyn med bruken av tvang. Hadde det vært utført noe 

feil av helsepersonell, ville det være lettere for kontrollkommisjonen å oppdage det nå.  

 

2.1.3 Lov 2. april 1961 om psykisk helsevern 

 

I år 1961 kom det en ny psykisk helsevernlovgivning, som innebar en mer modernisering av 

lovgivningen.19  

 

Med 1961- loven ble det innført regler rundt tiltak i forkant og etterkant av et institusjonsopp-

hold. Med den nye loven ble også terskelen høyere for når helsepersonell kunne utøve makt 

på institusjonene, ved at det ble klarere regler på når helsepersonell kunne bruke tvangsmidler 

overfor pasientene.20 

 

Selv om sinnsykeloven hadde lovfestet nødvendighetskravet i forhold til mekaniske tvangs-

midler, ble ikke selve bruken av tvangsmidler særskilt regulert før i år 1977. Hjemmelen for 

tvangsbehandling kom først i år 1981.21 De materielle lovreglene om tvangsvern ble i prinsip-

pet ikke endret vesentlig fra sinnsykeloven, selv om det ble klarere lovhjemler nå enn tidlige-

re.22 

 

Videre ble det plikt for institusjoner å ta imot pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp, samti-

dig som kravene for inntak i denne sammenhengen ble noe redusert.23 

 

Etter disse endringene stod rettssikkerheten til pasientene sterkere, med bakgrunn i mer forut-

sigbarhet og klarere regler som ville være lettere for pasientene å forholde seg til.  

 

2.1.4 Lov 2 juli 1999 nr. 62 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk 

helsevern (psykisk helsevernloven) 

 

Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psy-

kiatriloven) ble lagt frem for Stortinget i år 1999. Ved siden av ble det lagt sammen forslag til 

lover i spesialisthelsetjenesten, helsepersonell og pasientrettigheter, jfr Innst.O. nr. 73. (1998-

                                                 
19  Kjønstad (2012) s. 496. 
20  Samme sted. 
21  Riedl (2014) s. 17.  
22  Kjønstad (2012) s. 496. 
23  Samme sted.  
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1999) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helse-

vern (psykisk helsevernloven). Fra 01.01.2001 trådte disse lovene i kraft.24 

 

Da psykisk helsevernloven av år 1999 trådte i kraft, innebar det en mer detaljert lovgivning 

enn det hadde vært tidligere. Bruk av tvangsmidler ble direkte regulert av loven.25 

 

Vilkårene om tvungen psykisk helsevern og tvungen observasjon ble nå utformet som kumu-

lative vilkår, samtidig som også frivillighetskravet ved etablering av psykisk helsevern ble tatt 

med inn i loven.26 

 

 

 

 

 

                                                 
24  NOU 2011: 9 s. 83. 
25  Samme sted.  
26  Samme sted.  
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3 Faktiske forhold ved bruk av belteseng som tvangsmiddel  

 

3.1 Innledning 

 

Helsepersonell ved psykiatriske institusjoner har lover som setter grenser for deres myndi-

ghetsutøvelse ovenfor pasienter underlagt psykisk helsevern. De gir både rettigheter og be-

grensninger i deres praktiske utøvelse av å behandle og gi omsorg for psykiatriske pasienter.  

 

Miljøpersonalet kan i medhold av phvl § 4-8 (2) bokstav a) anvende belteseng ovenfor en 

pasient. Tvangsmidler kan benyttes «når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre ham i 

å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar 

eller andre ting», jfr phvl § 4-8 (1) første setning. 

 

Når pasienter legges i belteseng kan det være situasjoner hvor det er vanskelige grense-

dragninger mellom miljøpersonalets rett til å gjenvinne en ukontrollert situasjon og pasientens 

opplevelse av det hele som noen kan synes er krenkende og lite verdig.  

 

Det kan være situasjoner som helsepersonell løser på en bestemt måte, som kan være på kan-

ten med hva lovverket gir adgang til. Situasjonene kan være vanskelig å løse, på samme tid 

som lovverket setter rammer for hva helsepersonell kan gjøre. 

 

Lovreglene er fastsatt, men den praktiske siden ved utøvelsen av rettighetene og begrensning-

ene som lovreglene setter opp, må søkes andre steder.  

 

Som nevnt i punkt 1.4, har det i forbindelse med denne oppgaven blitt gjennomført to møter 

med to fagpersoner som jobber i psykiatrien. 

 

For å få klarhet i hvordan bruken av belteseng blir praktisert i psykiatrien, må ulike spørsmål 

bli besvart av noen som jobber og/eller har erfaring fra det psykiske helsevernet. Formålet 

med møtene har vært å få et innblikk i omstendighetene rundt bruk av belteseng i norsk psy-

kiatri.  

 

Den første fagpersonen heter Arthur Henricus Buhrs27 og jobber på en Seksjon for Psykose-

behandling ved Oslo Universitetssykehus. Buhrs er spesialsykepleier, og jobber som rådgiver 

fag og kvalitet. Han har jobbet siden år 1994 i diverse fag- og lederstillinger på sengeposter i 

psykiatrien.  

                                                 
27  Buhrs (2015a). 
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Den andre fagpersonen heter Per Erik Bakke28 og jobber på seksjon for øyeblikk hjelp 1 ved 

Sykehuset Innlandet- Reinsvoll. Bakke jobber som assisterende enhetsleder.  

 

Møtet med Buhrs ble gjennomført 11.09.2015. I tillegg var det personlig korrespondanse på 

mail 17.11.2015. 

 

Møtet med Bakke ble gjennomført 03.11.2015. 

 

Det følgende vil ikke være et fasitsvar på hvordan alle situasjoner blir løst. Det kan derimot 

heller gi et overblikk på hvordan praksisen rundt bruken en belteseng blir praktisert.  

 

3.2 Situasjonen før pasienten er lagt i belteseng  

 

Selve bruken av belteseng vil alltid foregå på et rom. Beltesengen innehar et magebelte og 

belter til føtter, totalt fem punkter, som er festet fast til sengen. Transportbelter derimot er 

ikke festet til en seng, men kan festes hvor som helst, for eksempel armer og føtter til pasien-

ten. I transportbelter kan pasienten bevege seg, men derimot med mindre frihet enn man ville 

gjort uten beltene. Pasienten har for eksempel mulighet til å gå frem til en belteseng når trans-

portbelter er fastspent til vedkommende. Unntaksvis kan sengebelter festes i pasientens egen 

seng, istedenfor en egen belteseng.29 

 

Selve tvangsbruken fra helsepersonell kan utøves på sykehusområdet og inne på selve syke-

huset.30 

 

Belteseng som tvangsmiddel vil være aktuelt når pasienten har en alvorlig sinnslidelse, og 

pasienten ikke har kontroll i situasjonen. Pasienten kan være til fare for seg selv eller andre.  

I alle situasjoner skal lempeligere midler vært forsøkt først, og de midlene har vært prøvd 

eller er opplagt uhensiktsmessig. Et eksempel kan være en pasient som har knust en TV. I de 

situasjonene vil man alltid først forsøke å holde pasienten først ved kortvarig fastholding. Er 

det opplagt uvirksomt, og man har prøvd lempeligere midler, vil belteseng bli brukt hvis pasi-

enten ikke roer seg etter kortvarig fastholding.31 

 

                                                 
28  Bakke (2015). 
29  Buhrs (2015a). 
30  Buhrs (2015a). 
31  Buhrs (2015a). 
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Belteseng vil være aktuelt i de tilfeller hvor man ikke finner andre løsninger.32 

 

Tiltak som vil bli forsøkt før belteseng blir benyttet, kan være samtaler i selve situasjonen. 

Videre kan det bli benyttet samtaler på skjermet enhet, føring av pasienten rundt på avdeling-

en, før man går til det skritt å holde pasienten fysisk fast. Det siste skrittet før belteseng blir 

benyttet, vil være å holde pasienten fast.33 

 

Mer personale tilstede er også et tiltak som kan bli forsøkt før beltesengen blir benyttet. De 

fleste aggresjoner er angst, og da kan man også tilby medikamenter.34 

 

Det er enkelte psykiske lidelser/pasienthistorikk hvor det kan være ekstra inngripende overfor 

pasienten om vedkommende legges i belter. Et eksempel kan være en ung dame med overg-

repsproblematikk hvor pasienten kan være misbrukt av sin far hjemme med for eksempel bel-

ter. I disse tilfellene unngår man å bruke belteseng som tvangsmiddel. I disse situasjonene 

vurderer man da å holde pasienten lenger for å forsinke bruken av belteseng. Det brukes leng-

er tid på fastholding enn man ellers ville gjort, og man utviser ekstra varsomhet.35 

 

Et spørsmål kan være om det har hendt at pasienter er lagt i belteseng selv om man kanskje 

kunne klart å prate med pasienten til han eller hun hadde roet seg, men det hadde tatt uhen-

siktsmessig lang tid.  

Svaret på det er at man prøver i det lengste å prate med pasienten. Mer enn seks timer her vil 

være uhensiktsmessig lang tid. I det lengste prøver man å unngå belteseng for enhver pris.  

På en annen side kommer man til et skjæringspunkt hvor dette må vurderes. Da har man 

prøvd å prate med pasienten i mange timer, og da har man enten lykkes, eller ikke. Personalet 

må følge arbeidsmiljøloven. Så pasientens rettssikkerhet må vurderes opp mot personalets 

sikkerhet. Som leder må man vurdere når skjæringspunktet kommer for når det ene overgår 

det andre.36 

 

En spesifikk situasjon kan være hvor personalet kjenner pasienten så godt at de vet at mindre 

inngripende tiltak er uhensiktsmessig. De vet at belteseng vil være eneste alternativet til slutt. 

Er det da greit å bruke belteseng fra første stund?  

I disse situasjonene vil det være individuelle vurderinger. Om det er best å ta med pasienten 

direkte til et skjermingsrom eller om man vil forsøke å prate med pasienten først, vil måtte 

                                                 
32  Bakke (2015). 
33  Buhrs (2015a). 
34  Bakke (2015). 
35  Buhrs (2015a). 
36  Buhrs (2015a). 
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vurderes. Det brukes aldri belteseng fra første stund. Derimot kan skjerming brukes fra første 

stund hvis dette er det beste, også før man prater med pasienten.37 

 

Beltelegging kan skje ute i en gang eller på et sykehusområde. I de tilfellene kan andre pasi-

enter få muligheten til å se at den enkelte pasient legges i belter. På en annen side gjør man alt 

for å forbygge det. Det helsepersonellet kan gjøre, er for eksempel å lukke en stue så andre 

pasienter ikke får med seg det visuelle. Selve beltepåsetingen inne på rommet hvor belteseng-

en står, er det sjelden at pasienter ser. Det er unntaksvis, men derimot har det skjedd.38 

 

3.3 Situasjonen underveis i belteseng 

 

Fagpersonenes estimater av hvor lenge pasientene ligger i belteseng, varierer.  

 

Buhrs mener at pasienter sjelden ligger i beltesengen kortere enn en time. Det vil være uhen-

siktsmessig. Det tar tid å gjenvinne kontrollen. Det hender at pasienter ligger i belteseng i 

noen dager, for eksempel fire til fem dager, men det er unntaksvis. Det er derimot ikke uvan-

lig at pasienter ligger i belteseng over natten. Med henhold til tidsperspektivet antok Buhrs at 

snittet er på 10 timer i belteseng når først beltesengen blir benyttet.39 

 

Bakke mener at pasientene ligger i snitt på rundt to timer når belteseng blir benyttet. Unntaks-

tilfellene er at pasientene ligger i beltesengen inn mot 24 timer.40 

 

En mulig årsak til de forskjellige tidsestimatene, kan være avdelingene som fagpersonene 

jobber ved. På en enhet for øyeblikkelig hjelp, er det nærliggende at personalet arbeider med 

en relativt ukjent risiko, og er nødt til å handle deretter. På en avdeling hvor pasientene er 

over lenger tid, arbeider personalet med en mer kjent risiko og problematikk. Dette kan føre 

til at personalet kan intervenere mindre inngripende tidligere, og at når belteseng først må 

benyttes, er det en svært reell og alvorlig situasjon.  

 

Miljøpersonalet vil prøve å føre samtaler med pasienten underveis i beltesengen. Miljøperso-

nalet skal være tilgjengelig for visuell kontakt hele tiden. Hvis pasienten på eget initiativ øns-

ker å prate med miljøpersonalet underveis i belteseng, skal pasienten få lov til det.41 

 

                                                 
37  Buhrs (2015a). 
38  Buhrs (2015a). 
39  Buhrs (2015a). 
40  Bakke (2015). 
41  Buhrs (2015a). 
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Hvordan pasientene opplever det å ligge i belteseng, varierer. 

 

Noen pasienter opplever beltesengen som tryggende og ikke sjeldent har pasienter kommet og 

bedt om å bli lagt i belter for å unngå å skade seg selv eller andre. Dette imøtekommes ikke, 

fordi det ikke er i tråd med regelverket. Et annet segment vil kunne forstå at det var nødven-

dig, og akseptere nødvendigheten av beltelegging i etterkant, og noen ganger mens den pågår, 

uten at de dermed sier seg enige i bruken. En tredje gruppe vil fastholde på at de opplever 

belteleggingen som et sterkt inngrep, både før, under og etter gjennomføringen. Motstanden 

kan være av prinsipiell art, og forsøkes hensynstatt for den enkelte pasient. Anslagsvis vil 

fordelingen av pasienter være cirka 40-40-20 i disse gruppene, hvor de som ytrer mest kritikk, 

faktisk er i mindretall.42 

 

Mange av pasientene sier at det som betyr mest, er hvordan belteleggingen skjer. Hvordan 

personalet holder pasienten, for eksempel. Det er ikke beltesengen i seg selv som er det ver-

ste, men hvordan ting gjøres.43 

 

Hvordan situasjonen løses når pasienter må på toalettet i beltesengen, har variert mellom fag-

personene.  

 

Buhrs fremhever at det ikke er uvanlig at en pasient må på toalettet når pasienten er fastspent 

til beltesengen. Det er to måter situasjonen kan løses på. Det ene er at personen går over i 

transportbelter. Da kan personen selv gå mot toalettet, men med beltene på. En pasient skal 

være rimelig dårlig om dette alternativet ikke kan brukes. I disse tilfellene vil man alltid finne 

en fra personalet med samme kjønn som blir med inn på toalettet.  

Det andre alternativet er at pasienten får bekken eller flaske å gjøre fra seg i, og det alternati-

vet blir også brukt.44 

 

Hvor ofte bruk av bekken/flaske forekommer, varierer veldig, men vil typisk forekomme de 

første timene etter en beltelegging da dette oftest er tidsrommet hvor pasienten har minst kon-

troll.45 

 

Bakke på sin side forteller at bekken/flaske ikke er et alternativ på deres avdeling når pasien-

ter må på toalettet. Måten situasjonen løses på, er å ta med pasienten på toalettet. Beltene kan 

løsnes fra beltesengen, og pasienten føres deretter til toalettet. Det vanlige er at man løsner 

                                                 
42  Buhrs (2015b). 
43  Bakke (2015). 
44  Buhrs (2015a). 
45  Buhrs (2015b). 
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begge beltene til armene når pasienten er på toalettet. Man trenger som regel to armer for å gå 

på toalettet.46 

 

De fleste pasientene roer seg ganske fort etter at de er lagt i belteseng. Det er et anslag at 

rundt 50 % av pasientene roer seg innen fem minutter.47 

 

Hvis ikke pasienten roer seg etter hvert i beltsengen, kan legen fatte vedtak om at pasienten 

skal ha medikamentell behandling i tillegg. I de tilfeller er pasienten til fare for seg selv, til og 

med når beltene er festet til pasientene. Disse medisinene skal ikke være langtidsvirkende. De 

kan vare i maks 24 timer.48 

 

Når pasientene ligger i beltesengen, kan det forekomme at pasientene sovner. Praksisen på 

dette området er noe ulikt.  

 

Buhrs mener at søvn er ingen automatisk grunn til å oppheve belteregimet. Vurderingene le-

gen gjør i forhold til bruk/opphør av tvangsmidler, er avhengig av grad av kontroll pasienten 

har i våken tilstand.49 

 

Bakke mener på sin side at hovedregelen er at pasienter som sovner, skal løsnes fra belter. I 

enkelte spesielle tilfeller, lar man pasienten sove med belter på. I så fall skal da pasienten løs-

nes opp på en måte som gjør at han/hun kan snu seg.50 

 

Når man kommer til det punktet at man er i vurderingsfasen om bruk av belteseng skal opp-

høre, og en pasient blir svært urolig igjen, kan man spørre seg om personen automatisk legges 

tilbake i belter eller om da må prøve fastholding igjen.  

Dette er det ikke noe fasitsvar på, men om pasienten begynner å styre før man har løsnet alt, 

vil man normalt sette på alle beltene igjen. Lovverket forutsetter at helsepersonell gjør vurde-

ringer hele tiden. Hvis pasienten har på seg magebelte og i tillegg er festet med belte i et bein, 

og situasjonen eskalerer igjen, vil man ta kontakt med legen umiddelbart etter at alle punktene 

på beltesengen er fastspent igjen.51 

 

                                                 
46  Bakke (2015). 
47  Buhrs (2015a). 
48  Buhrs (2015a). 
49  Buhrs (2015b). 
50  Bakke (2015). 
51  Buhrs (2015a). 
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3.4 Situasjonen etter at belteseng opphører  

 

Etter at bruken av belteseng opphører, kan pasienten ha behov for å snakke om det har skjedd 

etterpå. Det kan gjøres av alle i miljøpersonalet.52 

 

På institusjonen har man morgenmøter. På morgenmøtene vil pasientene få beskjed hvis kon-

trollkommisjonen kommer innom den dagen. Opplevelsen av praksisen er at kontroll-

kommisjonen kommer på avdelingen og prater med pasientene, og stiller generelle spørsmål. 

De oppsøker ikke spesielt pasienter som har ligget i belteseng, men alle pasientene har like 

muligheter til å prate med kontrollkommisjonen.53 

 

Pasientene oppfordres til å klage til kontrollkommisjonen om det er forhold de mener er kri-

tikkverdige når de for eksempel har ligget i belteseng. Det informeres om deres klagerett, i 

tillegg til pårørende.54 

 

                                                 
52  Buhrs (2015a). 
53  Buhrs (2015a). 
54  Bakke (2015). 
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4 Statistikk om bruk av mekaniske tvangsmidler 

 

4.1 Innledning 

 

Kompetansesenteret for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst utarbeidet på 

oppdrag fra Helsedirektoratet en rapport i år 2012 for å kartlegge og analysere vedtak om bruk 

av skjerming og tvangsmidler for voksne. Dette ble også foretatt i år 2009, og samme metode 

er brukt ved begge rapportene. Innsamlingen og analyseringen av all informasjon ble foretatt i 

år 2012, og resultatet fra dette ble utgitt i år 2014.55 

 

Det som fremkommer av rapporten utgitt i år 2014 vil i det følgende bli brukt for å gi et syn 

på hvor utberedt bruken av mekaniske tvangsmidler er. Svakheten med rapporten er fremhe-

vet i punkt 1.4.  

 

Statistikken som fremkommer i det følgende gjelder kun mekaniske tvangsmidler.  

 

4.2 Statistikk 

 

Resultatet viser at det i år 2009 hadde vært vedtak om mekaniske tvangsmidler på totalt 1065 

pasienter. I år 2012 var det vedtak om mekaniske tvangsmidler på totalt 1107 pasienter. Det 

betyr at det fra år 2009 til år 2012 har vært en økning på 3,9 %.56 

 

Videre har det vært foretatt analyse av pasientens første episode med vedtak på bruk av me-

kaniske tvangsmidler i år 2009 og år 2012. Med første episode menes første gang pasienten 

har fått vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler.  

I år 2009 var det 835 pasienter, og i år 2012 var det 633 pasienter.57 Det betyr 24,2 % nedgang 

fra år 2009 til år 2012.  

 

Det totale antall vedtak som ble fattet om bruk av mekaniske tvangsmidler, var i år 2009 på 

4426 vedtak, men i år 2012 var det på 3840 vedtak.58 Det betyr en nedgang på 13,2 %.  

 

Det er også gjort analyse vedrørende varigheten ved bruk av mekaniske tvangsmidler.  

 

                                                 
55  Knutzen (2014) s. 5. 
56  Samme verk s. 23.  
57  Samme verk s. 24. 
58  Samme verk s. 25. 
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I år 2009 var medianen 3,3 timers varighet ved bruk av mekaniske tvangsmidler, men i år 

2012 var det 2,9 timer. De fleste vedtakene ved bruk av mekaniske tvangsmidler hadde en 

varighet på mellom 2 og 4,99 timer.59 

 

Rapporten viser totalt sett at det ikke har vært noen markante endringer ved bruk av mekanis-

ke tvangsmidler fra år 2009 til år 2012.  

 

På en annen side viser rapporten et godt bilde av omfanget av bruk av mekaniske tvangsmid-

ler i Norge. Med tanke på resultatene som er fremstilt, er det tydelig at det er en del pasienter i 

norsk psykiatri som utsettes for bruk av mekaniske tvangsmidler. Det har på dette området 

vært en økning på få år.  

 

I år 2012 var det fattet over 3000 vedtak på bruk av mekaniske tvangsmidler. Selv om dette er 

en nedgang fra år 2009, viser det totalt sett at mekaniske tvangsmidler har en sentral plass i 

psykiatrien når tvangsmidler først blir benyttet.  

 

Det er på bakgrunn av denne rapporten riktig å si at spørsmålet om hvordan praksisen rundt 

bruk av mekaniske tvangsmidler gjennomføres, har en sentral betydning for en del pasienter.  

                                                 
59  Samme verk s. 27. 
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5 Nærmere om psykisk helsevernloven og tilgrenset 

lovgivning 

 

5.1 Innledning 

 

Etter psykisk helsevernloven kan det benyttes tvangsmidler overfor pasienter i de situasjoner 

hvor dette er nødvendig, jfr phvl § 4-8.   

 

For å forstå regelverket rundt bruken av tvangsmidler bedre, er det av interesse å se nærmere 

på sammenhengen til andre lovbestemmelser som har en tilknytning til phvl § 4-8.  

 

Videre er det også relevant å få utdypet hva som menes med ulike begreper, og forholdet til 

andre lover for å få en oversikt over hva som faller innunder anvendelsesområdet til psykisk 

helsevernloven.  

 

Det vil derfor i dette kapittelet bli redegjort nærmere for ulike bestemmelser og lover som har 

betydning for å forstå innholdet av phvl § 4-8 og psykisk helsevernloven.  

 

5.2 Forholdet til helse- og omsorgstjenesteloven 

 

For å klargjøre nærmere hva som faller innunder anvendelsesområdet til psykisk helsevernlo-

ven, er det av betydning å se nærmere på helse- og omsorgstjenesteloven.60 Det vil derfor i det 

følgende bli redegjort for hva som faller innunder de to lovene, for å bedre kunne forstå sam-

menhengen mellom kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for mennesker med psy-

kiske problemer/lidelser.  

 

5.2.1 Psykisk helsevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven 

 

Det fremgår av phvl § 1-2 (1) at «Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens un-

dersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg 

dette krever». 

 

Etter ordlyden i phvl § 1-2 (1) er det klart at med psykisk helsevern gjelder «spesialisthelse-

tjenestens» undersøkelse og behandling.  

 

                                                 
60  Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven). 
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Spesialisthelsetjenesten omfatter både «somatiske og psykiatriske sykehus, poliklinikker og 

behandlingssentre, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, institusjoner for tverrfaglig 

spesialisert behandling for rusmiddelbruk, prehospitale tjenester, privatpraktiserende spesial-

ister og laboratorie- og røntgenvirksomhet».61 

 

Derimot inneholder helse- og omsorgstjenesteloven regler om kommunens ansvar for å tilby 

pasienter og brukere nødvendige helsetjenester. Herunder kan det gjelde behandling av soma-

tiske tilstander, psykisk sykdom, behandling av funksjonshemninger, rusproblemer og sosiale 

problemer.62 

 

De ulike behandlingsformer som gjennomføres på det kommunale nivå, er ikke spesialisthel-

setjeneste, til forskjell fra psykisk helsevernloven.63 

 

Det betyr at de mennesker som oppsøker kommunale hjelpetilbud fordi de har psykiske pro-

blemer, vil falle innunder helse og omsorgstjenesteloven.  

 

Videre fremgår det av phvl § 1- 2 (1) at med psykisk helsevern menes det spesialisthelsetje-

nestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av «psykisk lidelse».  

 

Det betyr at psykisk helsevernloven ikke gjelder spesialisthelsetjenestens behandling av men-

nesker med somatiske lidelser (kroppslige problemer).64 

 

Psykisk helsevern omfatter spesialisthelsetjenester både i og utenfor døgninstitusjoner.65  

 

Oppgaven vil i det følgende fokusere seg om de behandlingssituasjoner som foretas innenfor 

psykisk helsevernloven.  

 

5.3 Etablering av psykisk helsevern med hjemmel i annen lov 

 

De pasientene som er under behandling i psykiatrien etter psykisk helsevernloven kan oppleve 

å få rettet tvangsmidler mot seg, jfr phvl § 4-8. Spørsmålet man kan stille seg er om tvangs-

midler etter phvl § 4-8 kan benyttes ovenfor alle pasienter, også de pasientene som gjennom-

                                                 
61   https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nokkeltall-og-fakta---ny/slik--er-

spesialisthelsetjenesten-bygd-o/id528748/, sist sjekket 20.02.16. 
62  https://helsedirektoratet.no/lover/helse-og-omsorgstjenesteloven, sist sjekket 20.02.16. 
63  Riedl (2014) s. 32-33.  
64  Samme verk s. 33.  
65  Høyer (2002) s. 21. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nokkeltall-og-fakta---ny/slik--er-spesialisthelsetjenesten-bygd-o/id528748/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nokkeltall-og-fakta---ny/slik--er-spesialisthelsetjenesten-bygd-o/id528748/
https://helsedirektoratet.no/lover/helse-og-omsorgstjenesteloven
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fører psykiatrisk behandling på bakgrunn av at etableringen har skjedd i medhold av en annen 

lov enn psykisk helsevernloven. 

 

Etter phvl § 1-1 a (2) er hovedregelen at «Dersom en institusjon i det psykiske helsevernet er 

ansvarlig for et opphold som skjer i medhold av en annen lov, gjelder bestemmelsene i kapit-

tel 4 (…)». 

 

Det betyr at uavhengig av hjemmelsgrunnlaget, skal gjennomføringen av selve oppholdet føl-

ge reglene i psykisk helsevernloven kapittel 4.  

 

Det kan være tilfeller hvor oppholdet er hjemlet i barnevernloven, helse- og omsorgstjeneste-

loven, straffeprosessloven §§ 167 for å bedømme en persons sinnstilstand.66 Videre kan det 

også være rusmiddelmisbrukere som er frivillig innlagt.67 I disse tilfeller skal reglene i kapit-

tel 4 i psykisk helsevernloven gjelde for gjennomføringen av oppholdet.  

 

Helsedirektoratet har i sitt rundskriv utdypet at begrunnelsen for at kapittel 4 i psykisk helse-

vernloven skal gjelde for selve gjennomføringen, er at pasientene ikke skal måtte føle på de 

uheldige sidene som kan oppstå ved at det gjelder ulike regler for hver enkelt av dem i forhold 

til gjennomføringen av behandlingen.68 

 

Ved å se på ordlyden etter phvl § 1-1 a (2) er det klart at phvl § 4-8 om bruk av tvangsmidler 

ikke er regnet som unntak fra hovedregelen.  

 

Det betyr at phvl § 4-8 gjelder fullt ut for alle pasienter som gjennomfører psykisk helsevern. 

 

På en annen side gjelder det unntak fra hovedregelen, ved at visse regler i kapittel 4 i psykisk 

helsevernloven ikke gjelder for de pasientene som gjennomfører psykisk helsevern i medhold 

av en annen lov. 

 

Noen pasienter oppholder seg på en institusjon på bakgrunn av at de har fått dom for overfø-

ring til tvungen psykisk helsevern etter straffeloven § 62.69 

 

                                                 
66  Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven), Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangs-

måten i straffesaker (straffeprosessloven). 
67  Ot. prp. nr. 65 (2005- 2006) s. 85.  
68  IS-2012-9 s. 15. 
69  Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). 
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Det fremgår av phvl § 5-1 at «Ved dom på overføring til tvungen psykisk helsevern etter straf-

feloven § 62 gjelder bestemmelsene i loven her så langt de passer, med unntak av §§ 3-1 til 3-

4 og §§ 3-7 til 3-9».  

 

Det er etter ordlyden i phvl § 5-1 klart at phvl § 4-8 ikke er regnet som unntak, noe som betyr 

at phvl § 4-8 gjelder for pasienter som gjennomfører tvungen psykisk helsevern etter dom.  

 

Etter straffeloven av 2005 § 63 kan en lovbryter idømmes tvungen omsorg.  

 

Etter straffeloven § 63 (2) fremgår det at tvungen omsorg skal utføres i en fagenhet i spesia-

listhelsetjenesten som er innrettet for formålet.  

 

I forhold til hvordan situasjonen er i dag, betyr dette at tvungen omsorg vanligvis gjennomfø-

res under psykisk helsevern.70 

 

Det er etter straffeloven § 64 gitt nærmere regler for gjennomføringen av oppholdet.  

 

Etter ordlyden i strl § 64 er det klart at kapittel 4 i psykisk helsevernloven gjelder som hoved-

regel, og det kan i medhold av phvl § 4-8 brukes tvangsmidler overfor disse pasientene.  

 

5.4 Etablering av psykisk helsevern på grunnlag av frivillighet 

 

En pasient kan gjennomføre psykisk helsevern enten på bakgrunn av frivillighet fra pasienten 

selv eller med tvang.  

 

I det følgende er det samtykke til psykiatrisk behandling som vil være det sentrale.  

 

I de tilfeller hvor pasienten er under psykiatrisk behandling på bakgrunn av egen frivillighet, 

kan man spørre seg om bruk av belteseng etter phvl § 4-8 er legitimt å benytte.  

 

5.4.1 Hovedregelen om samtykke  

 

Det følger av phvl § 2-1 at «Psykisk helsevern ytes på bakgrunn av samtykke etter bestemmel-

sene i pasient- og brukerrettighetsloven, med mindre annet følger av loven her».  

 

                                                 
70  IS- 2012-9 s. 15. 
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Det fremgår av forarbeidene at den klare hovedregel er at psykisk helsevern skal etableres på 

bakgrunn av en persons frivillige samtykke.71 

 

I forhold til den enkelte pasient, er dette en trygghet, fordi den enkelte da kan forlate institu-

sjonen om vedkommende ønsker det, uten at miljøpersonalet holder pasienten tilbake med 

tvang.72 

 

Under gjennomføringen av institusjonsoppholdet, vil reglene i psykisk helsevernloven kapittel 

4 gjelde for pasienten, med unntak av at tvangsbehandling med medisiner ikke kan gjennom-

føres for de pasienter som er i institusjon basert på samtykke.73 

 

Det betyr at bruk av belteseng i medhold av phvl § 4-8 kan gjennomføres ovenfor pasienter 

som er på institusjon basert på frivillighet.  

 

Etter ordlyden i phvl § 2-1 (1) fremgår det at «Psykisk helsevern ytes på bakgrunn av samtyk-

ke etter bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven (…)».  

 

Nærmere krav som stilles til samtykket, må derfor søkes i pasient- og brukerrettighetsloven 

(heretter pbrl). 

 

Etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 er hovedregelen om samtykke etter pbrl § 4-

1 (1) at «Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lov-

hjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke».  

 

Eksempler på at hovedregelen om samtykke for helsehjelp fravikes, kan være at helsehjelp gis 

i forbindelse med tvungen psykisk helsevern uten samtykke etter phvl § 3-3, eller en nødretts-

situasjon.74 

 

Samtykke er kun gyldig om pasienten har fått tilstrekkelig informasjon om sin helsetilstand og 

innholdet i helsehjelpen, jfr pbrl § 4-1 (1) annet punkt.  

 

Etter forarbeidene fremgår det at informasjonen som skal gis må tilpasses den enkelte pasient, 

inngrepets art og videre også konsekvenser/ omstendigheter som foreligger. Til pasienten kan 

det blant annet gis informasjon om metoder, mulige farer og formålet med tiltaket.75 

                                                 
71  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 86. 
72  Kjønstad (2012) s. 500.  
73  Samme sted.  
74  NOU 1992:8 s. 85. 
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Det betyr at det vil være en samlet vurdering i ethvert enkelt tilfelle hvor mye informasjon 

som skal gis til den enkelte pasient.  

 

Videre følger regler i forhold til hvem som har samtykkekompetanse av pbrl § 4-3.  

 

Hovedregelen er at både personer over 18 år, og personer mellom 16 og 18 år, har samtykke-

kompetanse, jfr pbrl § 4-3 (1) bokstav a og b. I forhold til helseretten, regnes en person som 

myndig når vedkommende har fylt 16 år.76 

 

5.4.2 Samtykke etter psykisk helsevernloven § 2-2 

 

En pasient kan gjennomføre behandling i psykiatrien på bakgrunn av phvl § 2-2.  

 

Det fremgår av phvl § 2-2 (1) at «Person som søker psykisk helsevern kan, etter at den faglig 

ansvarlige har begjært det, samtykke i å være undergitt reglene etter § 3-5 i inntil tre uker fra 

etableringen av vernet». 

 

Phvl § 2-2 er aktuell i de tilfeller hvor personen selv ønsker å underlegges psykisk helsevern.  

 

I enkelte situasjoner kan imidlertid dette være uheldig. En pasient kan ha en psykisk sykdom 

som gjør at eksempelvis motivasjon kan være varierende fra dag til dag. Det kan være vanske-

lig å oppnå formålet med behandlingen hvis det ikke er mulig å holde pasienten på institusjon 

mot sin vilje. Derfor uttrykker bestemmelsen at den faglige ansvarlige kan begjære at pasien-

ten samtykker til å underlegges psykisk helsevern.77 

 

Forskjellen mellom phvl § 2-1 og phvl § 2-2 er at den sistnevnte bestemmelse regulerer de 

tilfeller hvor selve etableringen er skjedd med samtykke, men selve gjennomføringen kan skje 

med tvang om pasienten ønsker å avslutte behandlingsopplegget tidligere enn det pasienten og 

faglig ansvarlig ble enige om i forkant. Hadde derimot pasienten vært på institusjonen etter 

phvl § 2- 1 måtte behandlingen blitt stoppet om pasienten ikke ønsket videre behandling.  

 

Samtykket etter denne bestemmelse kan gis av personer over 16 år.78 

 

                                                                                                                                                         
75  Ot.prp. nr. 12 (1998-1999) s. 132.  
76  Riedl (2014) s. 57.  
77  Samme verk s. 73.  
78  Ot.prp. nr.11 (1998-1999) s. 153. 
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5.5 Tvungen psykisk helsevern med døgnopphold  

 

Av overskriften i phvl § 4-8 fremgår det at bestemmelsen regulerer bruk av tvangsmidler i 

institusjon for døgnopphold.  

 

Det betyr at bruk av belteseng som tvangsmiddel kun kan brukes i institusjon med døgnopp-

hold, jfr phvl § 4-8. 

 

Det følger videre av psykisk helsevernforskriften:  

 

«Tvangsmidler som nevnt i psykisk helsevernloven § 4-8, kan bare anvendes i institusjon som 

er godkjent for å ha ansvar for pasienter under tvungen observasjon eller tvungent psykisk 

helsevern med døgnopphold», jfr psykisk helsevernforskriften § 24. 

 

Det kan da spørres hva som menes med begrepet døgnopphold. 

 

Tvungen psykisk helsevern kan gis både med og uten døgnopphold, jfr phvl § 3-5. På bak-

grunn av at belteseng kun kan benyttes ovenfor pasienter som er i institusjon på døgnopphold, 

jfr phvl § 4-8, vil det ikke gjøres nærmere rede for tvungen vern uten døgnopphold.   

 

5.5.1 Tvungen psykisk helsevern med døgnopphold  

 

Det følger av phvl § 3-5 (1) at tvungen psykisk helsevern kan gis ved «døgnopphold i institu-

sjon som er godkjent for disse formålene. Pasienten kan holdes tilbake mot sin vilje og hentes 

tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang». 

 

Loven er klar på at tvungen psykisk helsevern kan gis ved døgnopphold i institusjon.  

 

Etter ordlyden «døgnopphold», er det klart at pasienten er på institusjonen både på dagtid og 

nattetid, jfr phvl § 3-5 (1).  

 

Døgnopphold i institusjon vil foregå på et sykehus.79 

 

Som det fremkommer av ordlyden i phvl § 3-5 (1), må institusjonen være godkjent for disse 

formålene.  

 

                                                 
79  Riedl (2014) s. 13.  



27 

 

Godkjenningen er nærmere regulert etter psykisk helsevernforskriften § 2. Helsedirektoratet 

må godkjenne de institusjoner som skal ha ansvar for tvungen observasjon eller tvungen psy-

kisk helsevern med og uten døgnopphold.  

 

Videre fremgår det av phvl § 3-5 (2) at «Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvarlig 

helsehjelp, kan tvungen psykisk helsevern gis ved midlertidig døgnopphold i institusjon som 

ikke er godkjent etter første ledd. Den godkjente institusjonen skal i slike tilfeller være ansvar-

lig for det tvungne vernet». 

 

Phvl § 3-5 (2) er et unntak fra phvl § 3-5 (1).  

 

Etter forarbeidene er det presisert at dette er en snever unntaksregel. Phvl § 3-5 (2) kan for 

eksempel være nyttig i de tilfeller hvor pasienten har en alvorlig spiseforstyrrelse. I disse til-

fellene kan det være nødvendig med en medisinsk overvåkning som ikke kan tilbys i en insti-

tusjon godkjent for bruk av tvang.80  

 

Formålet med phvl § 3-5 (2) er at pasienter som er underlagt tvungen psykisk helsevern kan 

oppholde seg på somatisk avdeling i spesialisthelsetjenesten. Begrunnelsen er at dette er nød-

vendig for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp.81 

 

Tvangsmidler etter phvl § 4-8 kan benyttes i akutte tilfeller på institusjoner som ikke er god-

kjent for tvungen psykisk helsevern. Overføring til en institusjon som har godkjent for tvung-

en vern skal da vurderes, jfr psykisk helsevernforskriften § 24 (2). 

                                                 
80  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 88.  
81  IS- 2012-9 s. 45-46.  
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6 Etablering av tvungen psykisk helsevern 

 

6.1 Innledning 

 

I kapittel. 5 ble det redegjort for enkelte lover og lovbestemmelser som har en betydning i 

forholdet til phvl § 4-8.  

  

Tvangsmidler etter phvl § 4-8, som vil innebefatte bruk av belteseng, kan rettes mot pasienter 

som enten gjennomfører behandling basert på tvang, eller frivillighet.  

 

De pasientene som gjennomfører psykiatrisk behandling etter samtykke, har etableringen 

skjedd i medhold av phvl §§ 2-1 eller 2-2. Se nærmere punkt 5.4. 

 

De pasienter som gjennomfører psykiatrisk behandling basert på tvang, har etableringen 

skjedd i medhold av phvl § 3-3.  

 

I denne sammenheng er det viktig å understreke at ikke alle pasienter som gjennomfører 

tvungen psykisk helsevern, har etableringen skjedd i medhold av phvl § 3-3. Se nærmere 

punkt 5.3.  

 

En del av de pasienter som eventuelt vil utsettes for bruk av belteseng i medhold av phvl § 4-

8, har i forkant vært vurdert av faglig ansvarlig for å finne ut om vedkommende oppfyller 

vilkårene som er fastsatt etter phvl § 3-3. Er de kumulative vilkårene i phvl § 3-3 oppfylt, kan 

det etableres tvungen psykisk helsevern.  

 

Det vil i dette kapittelet bli redegjort for de lovbestemmelsene som har betydning i forhold til 

etableringen av psykisk helsevern basert på tvang etter psykisk helsevernloven.  

 

6.2 Legeundersøkelse 

Det første vilkåret som må være oppfylt for at en person skal underlegges tvungen psykisk 

helsevern, er at en lege har undersøkt vedkommende i forkant, jfr phvl § 3-1 (1).  

 

Det følger av phvl § 3-1 (1) at «Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege 

personlig har undersøkt vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern 

er oppfylt». 
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Det fremgår av forarbeidene at formålet med undersøkelsen er å forsøke å finne ut om den 

sykes sinnstilstand er i tråd med kravene etter phvl § 3-3. Forarbeidene presiserer at det ikke 

skal være noe automatikk med hensyn til å etablere tvungen psykisk helsevern, selv om det 

kan være grunn til å tro at sykdomstilstanden til personen mest sannsynlig gir grunnlag for 

etablering. Legen skal undersøke om sinnstilstanden er en følge av en somatisk tilstand som 

krever en annen behandling enn under det psykiske helsevernet eller om sinnstilstanden skyl-

des bruk av rusmidler.82 

 

På bakgrunn av undersøkelsen skal legen utarbeide en skriftlig uttalelse, jfr phvl § 3-1 (1) 

annet punkt. Nærmere krav til hva uttalelsen skal inneholde, er regulert etter psykisk helse-

vernforskriften § 8. 

 

Utgangspunktet er at en legeundersøkelse skal foretas frivillig av den person det gjelder etter 

phvl § 3-1 (1). I enkelte tilfeller kan dette være vanskelig fordi personen ikke ønsker denne 

undersøkelsen, og disse tilfellene reguleres av phvl § 3-1 (2).  

 

Det fremgår av phvl § 3-1 (2) at «Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første 

ledd, men vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak 

eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårø-

rende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende 

avhentes og undersøkes med tvang».  

 

Legeundersøkelse mot personens vilje etter phvl § 3-1 (2) forutsetter at to vilkår er oppfylt.  

 

For det første er det et vilkår at personen «unndrar seg slik undersøkelse», jfr phvl § 3-1 (2).  

 

Det betyr at personen gjør seg utilgjengelig enten ved ikke å svare på henvendelser, eller ikke 

møter opp til avtalt tid.83 

 

Det andre vilkåret er at det må «Foreligge behov» for slik undersøkelse, jfr phvl § 3-1 (2).84 

 

I de tilfeller hvor begge vilkår er oppfylt, kan det vedtas at det skal foretas en legeundersøkel-

se, selv om personen ikke har noe ønske om å gjennomføre dette. 

 

                                                 
82  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 155-156.  
83  Riedl (2014) s. 80.  
84  Samme sted.   
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6.3 Tvungen observasjon 

 

På bakgrunn av legeundersøkelsen etter phvl § 3-1, kan den faglige ansvarlige vedta at en 

pasient skal underlegges tvungen observasjon for å finne ut om vilkårene for tvungen psykisk 

helsevern er tilstede. Legen som har foretatt undersøkelsen etter phvl § 3-1, kan være i tvil om 

vilkårene for tvungen psykisk helsevern er oppfylt. Det kan på bakgrunn av dette besluttes at 

tvungen observasjon skal gjennomføres.85 Det vil da bli foretatt en ny legeundersøkelse etter 

phvl § 3-2 (1) nr 2.86 

 

Etter psykisk helsevernforskriften § 11 er det regulert nærmere hvordan den tvungne observa-

sjonen kan gjennomføres.  

 

Etter ordlyden er det klart at tvungen observasjon kan gjennomføres i egen bolig eller opphold 

i for eksempel en kommunal institusjon, hvis den faglige ansvarlige mener at dette er et bedre 

alternativ for pasienten, jfr psykisk helsevernforskriften § 11 (1), og for øvrig vilkårene etter 

annet ledd også er oppfylt.  

 

Dette følger også av Helsedirektoratets rundskriv.  

 

Tvungen observasjon kan gjennomføres i eller utenfor en institusjon. Hvis pasienten skal 

gjennomføre tvungen observasjon utenfor en institusjon, kan pasienten bo hjemme, og møte 

opp for eksempel til en poliklinikk for samtaler.87 

 

For at tvungen observasjon kan gjennomføres, er det seks kumulative vilkår som må være 

oppfylt.  

 

I forarbeidene til endringsloven fremgår det at i forhold til phvl § 3-2 først ledd nr. 1, 2, 4 og 5 

vises det til merknadene i phvl § 3-3.88 

 

Dette viser at flere av vilkårene i phvl § 3-2 er nokså sammenfallende med vilkårene i phvl § 

3-3.  

 

Dette er også fremhevet i teorien hvor det fremkommer at phvl § 3-2 er stort sett identiske 

med vilkårene som oppstilles for etablering av tvungen psykisk helsevern etter phvl § 3-3.89 

                                                 
85  Kjønstad (2012) s. 503.  
86  Riedl (2014) s. 84. 
87  IS- 2012-9 s. 33.  
88  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 88.  
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Det vises derfor til nærmere redegjørelse i punkt 6.4 om vilkår for tvungen psykisk helsevern.  

 

En viktig forskjell fra phvl § 3-3, er vilkåret som oppstilles i phvl § 3-2 (1) nr. 3.  

 

Det fremgår av phvl § 3-2 (1) nr. 3 at tvungen observasjon kan etableres hvor det er «overvei-

ende sannsynlig» at pasienten oppfyller vilkårene etter phvl § 3-3.  

 

Dette er til forskjell for phvl § 3-3 hvor alle vilkårene helt klart må være oppfylt for at etable-

ring av tvungen psykisk helsevern skal komme på tale. Her kan det ikke være noe tvil.90 

 

Med overveiende sannsynlig legges det til grunn at det må foreligge alminnelig sannsyn-

lighetsovervekt, mer enn 50 % sannsynlighet for at vilkårene i phvl § 3-3 (1) nr. 3 er opp-

fylt.91 

 

Den faglige ansvarlige, jfr phvl § 1-4, vil fatte et vedtak på bakgrunn av egen personlig under-

søkelse av vedkommende og foreliggende opplysninger som har fremkommet, jfr phvl § 3-2 

(2). Denne vurderingen vil være mye sammenfallende med phvl § 3-3 (2). 

 

Hovedregelen er at observasjonstiden ikke kan vare ut over 10 dager fra undersøkelsens be-

gynnelse uten pasientens samtykke. Videre fremgår det at dersom pasientens tilstand tilsier at 

det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges inntil 10 dager etter samtykke fra kontroll-

kommisjonens leder, jfr phvl § 3-2 (3).  

 

I forarbeidene er det presisert at oversittelse av 10-dagers fristen er en snever unntaksregel. 

Denne unntaksregelen kan komme til anvendelse i de tilfeller hvor pasientens tilstand gjør at 

man trenger noe mer tid til vurdering. Det kan være man trenger tid for å vurdere om symp-

tomene skyldes inntak av rusmidler eller om det er tilfelle at symptomene kan diagnostiseres 

en sykdom som kan falle innunder å være en alvorlig sinnslidelse.92 

 

Observasjonstiden regnes i kalenderdager, noe som betyr at helligdager regnes med i 10-

dagersfristen.93 

                                                                                                                                                         
89  Kjønstad (2012) s. 504.  
90  Samme sted.   
91  IS- 2012-9 s. 33.  
92  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 88.  
93  IS- 2012-9 s. 33.  
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6.4 Vilkår for tvungen psykisk helsevern   

 

Situasjonen er nå at det er foretatt en legeundersøkelse etter phvl § 3-1, og eventuelt en tvung-

en observasjon i samsvar med phvl § 3-2. Deretter vil den faglige ansvarlige, jfr phvl § 1-4, 

vurdere om vilkårene for å etablere tvungen psykisk helsevern er tilstede, jfr phvl § 3-3 (1) 

første punkt.  

 

Det vil i det følgende bli redegjort for de materielle og prosessuelle vilkår som må være opp-

fylt i medhold av phvl § 3-3, for å kunne etablere tvungen psykisk helsevern.  

 

6.4.1 Materielle vilkår  

 

6.4.1.1  Krav til frivillighet 

 

Det første vilkåret som må være oppfylt, er at «Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, 

uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette», jfr phvl § 3-3 (1) 

nr. 1.  

 

Hovedregelen er at psykisk helsevern skal ytes på bakgrunn av samtykke fra vedkommende 

selv, jfr phvl § 2-1.  

 

Lovregelen uttrykker prinsippet om at det er det minst inngripende tiltaket som skal forsøkes 

først, for å oppnå formålet med tiltaket. Hvis tvungent vern kan søkes oppnådd ved frivillig-

het, er det klart at dette skal prøves først. Det skal ikke være noe automatikk i å etablere 

tvungen psykisk helsevern selv om de andre vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.94 

 

Det fremgår av forarbeidene at det som kreves, er at det skal vært forsøkt å gi et behandlings- 

eller omsorgstilbud på frivillig grunnlag, uten at dette har ført fram. Med behandlings og om-

sorgstilbud tenker man på et tilbud som har vært gitt til pasienten på bakgrunn av den psykis-

ke lidelsen.95 

 

Derimot må man i enkelte tilfeller se bort fra kravet om å søke frivillighet.  

                                                 
94  Kjønstad (2012) s. 511.  
95  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 155.  
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Forarbeidene uttrykker det at det kan ses bort fra regelen, hvis det ikke er mulig å forsøke det 

frivillige først. Det kan være tilfeller hvor den psykiske tilstanden gjør at personen ikke er i 

stand til å samtykke til å motta behandling av det psykiske helsevernet.96 Frivillighetskravet 

kan man også se bort fra om det er foreligger en faresituasjon som gjør at det krever handling 

raskt.97 

 

Kravet om at frivillighet skal ha vært forsøkt før man etablerer psykisk helsevern på bakgrunn 

av tvang, har også støtte fra rettspraksis.  

 

I Rt. 2001 s. 1481 gjaldt det en mann som reiste sak om å bli skrevet ut av psykiatrien fordi 

han mente at vilkårene etter phvl § 3-3 ikke var oppfylt. Han mente blant annet at han ikke 

hadde fått tilbud om frivillig behandling. Pasienten hadde gjennomført et opphold på en insti-

tusjon for en del år tilbake hvor han var på frivillig grunnlag, men hadde selv valgt å skrive 

seg ut, og mente at det nå hadde gått så mange år fra det institusjonsoppholdet, at han burde få 

nytt tilbud om frivillighet.  

 

Det ble her lagt til grunn at pasienten hadde hatt et tilbud om frivillighet, og at dette knyttet 

seg til innleggelsestidspunktet.98 Kravet om frivillighet var her oppfylt for en tid tilbake.  

 

6.4.1.2 Hovedvilkåret «alvorlig sinnslidende» etter phvl § 3-3 (1) nr. 3 

 

Hovedvilkåret for å underlegges tvungen psykisk helsevern er at en person må ha en «alvorlig 

sinnslidelse», jfr phvl § 3-3 (1) nr. 3.  

 

Etter ordlyden må sinnslidelsen være alvorlig, noe som tyder på at sinnslidelsen må overstige 

et visst kvalifisert nivå.  

 

Hva som nærmere legges i vilkåret alvorlig sinnslidelse, er utfyllende presisert i forarbeidene.  

 

Etter forarbeidene fremgår det:  

 

«Alvorlig sinnslidelse er et rettslig begrep som ikke tilsvarer noen klar psykiatrisk diagnose. 

Som tilfellet er i dag, er det i utgangspunktet slik at hovedkriteriet alvorlig sinnslidelse har 

nær tilknytning til psykosene. Alvorlig sinnslidelse skal imidlertid ikke være avgrenset til bare 

                                                 
96  Samme sted.   
97  Høyer (2002) s. 119.  
98  Rt. 2001 s. 1481, side 1489-1490.  
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å omfatte tilstander av psykose, idet man har ment å opprettholde den tidligere rettstilstand 

hvor enkelte andre tilstander enn psykoser skal kunne kvalifisere til tvungen psykisk helse-

vern. Når det gjelder hvilke grensetilfeller i tillegg til psykosene som kan komme inn under 

begrepet alvorlig sinnslidelse, vil man stå overfor en helhetsvurdering. Ikke bare selve syk-

domstilstanden, men også de utslagene den gir seg, må tillegges stor vekt. Utgangspunktet er 

at karakteravvik-herunder psykopati- i alminnelighet ikke kan anses som alvorlig sinnslidelse, 

men det kan være hjemmel for å anvende tvungent psykisk helsevern overfor personer med 

store karakteravvik, hvor lidelsen medfører tap av mestrings- og realitetsvurderingsevnen».99 

 

Etter forarbeidene er det klart at vilkåret alvorlig sinnslidelse vil omfatte psykose- tilfellene, 

men gir ingen forbud mot at andre sykdomstilstander kan falle innunder begrepet. 

 

Forarbeidene åpner opp for en forholdsvis vid anvendelse i den grad at sykdommens navn i 

seg selv ikke vil være avgjørende for å etablere tvungen vern eller ikke, derimot etter en hel-

hetsvurdering.  

 

Vilkåret har vært drøftet i rettspraksis, og har fått en noenlunde klar kjerne. Begrepet har vært 

videreført fra psykisk helsevernloven fra år 1961, og således rettspraksis fra denne tid vil være 

aktuell også i dag.100 

 

I Rt. 1987 s. 1495 (Reitgjerdetdom II) gjaldt det en sak om erstatning for ulovlig tvangsinn-

leggelse og tilbakeholdelse i sykehuset.  

 

Det fremkommer av dommen, side 1502:  

 

«Det er ikke så aldeles lett å få tak i hvilket innhold lovgiveren har tilsiktet å legge i lovens 

uttrykk «alvorlig sinnslidelse». Med den endring departementet foretok i lovutkastet fra den 

sakkyndige komité og den begrunnelse som ble gitt for denne endringen, må det etter min me-

ning være klart at uttrykket ikke er strengt begrenset til tilstander som kan diagnostiseres som 

psykoser. På den annen side må jeg på bakgrunn av helsedirektørens og Sosialdepartementets 

uttalelser og deres tilslutning til hovedsynspunktene hos komitéen anta at lovgiveren i ut-

gangspunktet har akseptert at vilkåret «alvorlig sinnslidelse» har nær tilknytning til psykose-

ne, slik at det bare er i særlige grensetilfelle det kan komme på tale med tvangsomsorg over-

for den som har en psykisk lidelse uten å være psykotisk».101 

 

                                                 
99  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 154-155. 
100  Høyer (2002) s. 115.  
101  Rt. 1987 s. 1495, side 1502. 
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Høyesterett uttrykker at hva som faller innunder og utenfor begrepet, ikke alltid vil være like 

klart på bakgrunn av at noen lidelser kan ligge i grenseland mot psykoser. På en annen side 

fremgår det klart av dommen at det kun er i spesielle tilfeller hvor en lidelse som ikke er psy-

kose, faller innunder å være alvorlig sinnslidelse.  

 

Året etter Reitgjerdet-dom II kom det en annen sentral dom. Dommen er inntatt i Rt. 1988 s. 

634 (Huleboer-dommen). Saken gjaldt en mann som hadde bodd i en jordhule i mange år, og 

spørsmålet var om mannen skulle utskrives fra tvungen vern.   

 

Om forståelsen av uttrykket alvorlig sinnslidelse ble det vist til førstvoterendes uttalelse i Rt. 

1987 s. 1495 (Reitgjerdet II).102 Høyesterett bygde på uttalelsene fra Reitgjerdet-dom II for å 

drøfte sinnslidelsen til mannen, og således fulgte den tidligere praksisen de hadde trukket opp.  

 

Det spesielle i denne saken var at det var vanskelig å stadfeste Huleboeren sin sinnstilstand, 

fordi hans sinnslidelse ikke passet inn norske og internasjonale psykiatriske diagnosesyste-

mer.103 Han hadde spesielle forestillinger av religiøs og filosofisk art. Han hadde blant annet 

ritualer for å komme nærmere en forståelse av tilværelsen, og de sakkyndige mente at han 

hadde tvangspreget atferdsmønster.104 

 

Mannen ble karakterisert som alvorlig sinnslidende, selv om han ikke ble ansett som psyko-

tisk.105 Han lå dermed i grenseland for hva man kunne kalle alvorlig sinnslidende. Han ble 

derimot skrevet ut på bakgrunn av at tilleggsvilkårene ikke var oppfylt.  

 

Et sentralt spørsmål som har vært drøftet i rettspraksis er om det er av betydning for hoved-

vilkåret «alvorlig sinnslidelse» at en person bruker medisiner som holder sykdommen i balan-

se, jfr phvl § 3-3 (1) nr. 3.  

 

I Rt. 2001 s. 1481 ble det uttrykt at begrepet alvorlig sinnslidelse også kan være oppfylt i de 

tilfeller hvor man har symptomfrie perioder fordi man tar antipsykotiske medisiner. Høyeste-

rett fulgte opp tidligere praksis ved å vise til Rt. 1993 s. 249, hvor en mann med diagnosen 

paranoid schizofreni tok medisiner som svekket de psykotiske symptomene. Her ble grunn-

vilkåret alvorlig sinnslidelse ansett oppfylt.106 

 

                                                 
102  Rt. 1988 s. 634, side 639.  
103  Samme verk side 640.  
104  Samme sted.   
105  Samme sted.   
106  Rt. 2001 s. 1481, side 1486.  
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Det er derfor klart at vilkåret alvorlig sinnslidelse kan være oppfylt i de tilfeller også hvor 

symptomene på den psykiske lidelsen ikke er tilstede til enhver tid, på bakgrunn av medisin-

bruk.  

 

Nærmere redegjørelse for hovedvilkåret alvorlig sinnslidelse, er også redegjort i nyere retts-

praksis. 

 

I Rt. 2015 s. 913 handlet det om en kvinne som var i en pågående behandling under tvungen 

psykisk helsevern etter phvl § 3-3 (1) nr. 3 på grunn av sykdommen anoreksi (spiseforstyrrel-

se). Hun fikk ikke medhold i sitt krav om å bli skrevet ut.  

 

Det følger av dommen: 

 

«Begrepet «alvorlig sinnslidelse» er videreført fra § 5 i den tidligere lov om psykisk helsevern 

fra 1961, og rettskilder knyttet til den tidligere loven er fortsatt av interesse. Ordlyden er rela-

tivt åpen, men er ment først og fremst å omfatte psykoser og tilstander som ligger nært opp til 

en slik lidelse, jf blant annet Ot.prp. nr.11 (1998-1999) side 76 flg med videre henvisninger til 

andre rettskilder, se særlig Rt- 1987- 1495 (Reitgjerdet II). Kjernen i psykosebegrepet er i 

samme proposisjon omtalt på side 77 første spalte: 

 

«I faglitteraturen er psykoser vanligvis forklart som sinnslidelser hvor det har utviklet seg en 

svekkelse av psykiske funksjoner av en slik grad at det sterkt griper inn i personens sykdoms-

innsikt, evne til å møte dagliglivets krav og evne til å bevare kontakt med virkeligheten. Be-

grepet er imidlertid ikke eksakt og velavgrenset».107 

 

Dommen legger vekt på forarbeider og tidligere praksis for å trekke opp linjene for hvordan 

vilkåret alvorlig sinnslidelse skal forstås. I denne sammenheng er det viktig å merke seg at 

dommen henviser til Reitgjerdet- dom II for forståelse av begrepet. Dette gjør at det på bak-

grunn av dommen fra år 2015 og tidligere rettspraksis er grunn til å anta at lovforståelsen som 

ble trukket opp ved Reitgjerdet-dom II er den rådende oppfatningen i norsk praksis for hvor-

dan begrepet alvorlig sinnslidelse skal forstås.  

 

Et sentralt spørsmål i denne saken var om anoreksi skulle sies å være en «alvorlig sinnslidel-

se» etter phvl § 3-3 (1) nr. 3.  

 

Det ble lagt til grunn i dommen:  

                                                 
107  Rt.2015 s. 913, punkt 28. 
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«Hennes vrangforestillinger er så dominerende og styrende at hun, om hun får anledning, tar 

til seg så lite næring at det er livstruende. Som de tidligere instanser må jeg konstatere at A 

mangler reell sykdomsinnsikt, og at den bedring som er konstatert i all hovedsak skyldes be-

handlingen og rammene som det tvungne psykiske helsevernet har gitt mulighet til».108 

 

Den virkelige sannhet av hvordan situasjonen var, var langt ifra den virkelighet som personen 

så for seg, noe som ble vurdert til å være så alvorlig i dette tilfellet at vilkåret alvorlig sinnsli-

dende var oppfylt.  

 

Rettsavgjørelsen fra år 2015 viser til et rundskriv fra Helsedepartementet.  

 

Her fremkommer det:  

 

«Som eksempel på tilfeller der hovedvilkåret kan være oppfylt uten at pasienten er psykotisk, 

nevnes alvorlige grader av spiseforstyrrelser og/eller personlighetsforstyrrelser. Ved den 

konkrete vurderingen av om en pasient med slik lidelse oppfyller lovens hovedvilkår, må det 

legges vekt på pasientens atferdsmønster, situasjonsforståelse, sykdomsinnsikt, mestringsevne 

og eventuelle andre psykiske symptomer. I tillegg kan det legges vekt på sykdommens alvor-

lighetsgrad og hvor lenge tilstanden har vart».109 

 

Det vil derfor i flere tilfeller være en helthetsvurdering som ligger til grunn for om personen 

faller innunder begrepet alvorlig sinnslidende eller ikke.  

 

6.4.1.3 Tilleggsvilkårene etter phvl § 3-3 (1) nr. 3 bokstav a) og b) 

 

Innledning: 

 

I tillegg til at personen må ha alvorlig sinnslidelse, må et av to tilleggsvilkår være oppfylt etter 

phvl § 3-3 (1) nr. 3 bokstav a) eller b). 

 

Etter ordlyden, «på grunn av sinnslidelsen», er det klart at sinnslidelsen må ha sammenheng 

med et av to tilleggsvilkår for å kunne etablere tvungen psykisk helsevern, jfr phvl § 3-3 (1) 

nr. 3. 

 

                                                 
108  Samme verk punkt 53.  
109  IS-2012-9 side 37. 
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Det vil i det følgende bli redegjort for hvert av tilleggsvilkårene; behandlingskriteriet og fare-

kriteriet.  

 

Det første tilleggsvilkåret, er at personen uten tvungen psykisk helsevern «får sin utsikt til 

helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet 

for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret», jfr phvl § 3-3 (1) 

nr. 3 bokstav a). 

 

Dette tilleggsvilkåret omtales ofte som forbedringsalternativet og forverringsalternativet, og 

fellesbetegnelsen er behandlingskriteriet.110 

 

En vesentlig forskjell mellom tilleggsalternativene er at forbedringsalternativet vil ha størst 

aktualitet hvor det er spørsmål om etablering av tvungen psykisk helsevern, men forverrings-

alternativet har størst aktualitet hvor det allerede er etablert tvungen psykisk helsevern, men 

det er spørsmål om fortsatt tvungen vern.111 

 

Ett av tilleggsvilkårene, enten forbedringsalternativet eller forverringsalternativet, må være 

innfridd for at behandlingskriteriet skal anses oppfylt.  

 

Derimot kan man spørre seg om behandlingskriteriet skal anses innfridd om ikke forverrings- 

og forbedringsalternativet anses oppfylt isolert sett, men kan bli oppfylt når man vurderer 

alternativene under ett. 

 

Teorien legger vekt på den klare ordlyden «eller» i phvl § 3-3 (1) nr. 3 bokstav a), og mener 

at det heller i retning av at tilleggsalternativene ikke kan vurderes under ett for å oppfylle be-

handlingskriteriet.112 

 

På en annen side gir Almanakk-dommen (Rt.1998 s. 937, side 945), en viss støtte til det mot-

satte synspunkt.113 

 

Teorien er derimot klar på at tilleggsalternativene skal vurderes hver for seg, og henviser til 

en klar ordlyd som står sterkere enn den nevnte Høyesterettsdommen.114 

 

                                                 
110  Riedl (2014) s. 99. 
111  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 79-80.  
112  Riedl (2014) s. 102. 
113  Samme sted.  
114  Samme sted.  
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Det legges derfor til grunn, med bakgrunn i en klar ordlyd, at ett av tilleggsalternativene må 

være oppfylt isolert sett for at behandlingskriteriet vil anses å være oppfylt.  

 

Forbedringsalternativet: 

 

Det fremgår av phvl § 3- 3 (1) nr 3 bokstav a) at tvungen psykisk helsevern er nødvendig for å 

hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen får «sin utsikt til helbredelse eller vesentlig 

bedring i betydelig grad redusert». 

 

Ordlyden taler i retning av at dette tilleggsalternativet er nokså strengt, da etablering av 

tvungen vern kun kan komme til anvendelse i de tilfeller hvor bedringen blir «betydelig grad 

redusert» uten tvungen vern, jfr phvl § 3-3 (1) nr. 3 bokstav a). 

 

Forarbeidene uttrykker at kriteriet ikke er så strengt at utsikten må forspilles uten behandling. 

Vurderingstema blir heller om utsiktene blir betydelig grad redusert ved at personen ikke får 

behandling under tvungen psykisk helsevern.115 

 

I Almanakk-dommen (Rt. 1998 s. 937) ble det reist sak om utskrivning fra psykisk helsevern, 

og spørsmålet var om vilkårene etter phvl § 3- 3 (1) nr. 3 var oppfylt for fortsatt behandling i 

det psykiske helsevesenet. 

 

Her fremgår det:  

 

«Behandlingskriteriet er først og fremst oppfylt når det er utsikt til en bedring av pasientens 

nåværende tilstand. Etter omstendighetene kan behandlingskriteriet være oppfylt også når det 

ved behandling er mulig å unngå en vesentlig forverring av pasientens tilstand, særlig når en 

forverring ellers ville kunne inntre i løpet av nær fremtid. Jeg legger til grunn at behandlings-

kriteriet iallfall er oppfylt hvis det både er utsikt til en viss bedring og en mulighet for å unngå 

en vesentlig forverring av pasientens nåværende tilstand».116 

 

Som nevnt ovenfor er uttalelsen om at behandlingskriteriet er oppfylt om det både er utsikt til 

en viss bedring og en mulighet til å unngå en vesentlig forverring, kritisert av juridisk teori 

med bakgrunn i en klar ordlyd i lovteksten, jfr phvl § 3-3 (1) nr. 3 bokstav a). 

 

                                                 
115  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 155.  
116  Rt. 1998 s. 937, side 944.  
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På en annen side gir uttalelsene en klar retningslinje for hva som menes med forbedringsalter-

nativet. Pasientens nåværende tilstand skal være utgangspunktet og det skal være en viss bed-

ring som kan oppnås ved behandlingen for at tvungen vern kan etableres.  

 

Dommen viser tydelig at vurderingen er hvordan situasjonen vil arte seg uten etablering av 

tvungen psykisk helsevern, til forskjell fra utsiktene som kan oppnås ved behandling.  

 

Vurderingen vil være skjønnsmessig.  

 

Disse synspunktene er også trukket frem i teorien, hvor det blant annet er uttalt at den konkre-

te prognosen med og uten behandling må vurderes, blant annet hvilket behandlingstilbud som 

helsevesenet kan gi. Helsevesenet har mye kunnskap og erfaring, således at det vil være bedre 

utsikter for bedring under en behandling, til sammenligning uten behandling og oppfølg-

ning.117 

 

Det kan spørres hvilket tidsperspektiv som legges til grunn når man skal vurdere om tvungen 

psykisk helsevern kan gi en vesentlig bedring eller helbredelse.  

 

I teorien er det uttalt at vesentlig bedring skal skje i forholdvis nær fremtid, mye fordi tvungen 

psykisk helsevern kan oppleves som en belastning for den enkelte.118 

 

På en annen side er ikke dette en fast grense, og utsiktene til bedring må vurderes av den fag-

lige ansvarlige, jfr phvl § 1-4.119 

 

Forverringsalternativet: 

 

Det vil i det følgende bli drøftet det andre tilleggsvilkåret, forverringsalternativet, i phvl § 3-3 

(1) nr. 3 bokstav a).  

 

For at forverringsalternativet skal være oppfylt må det uten tvungen psykisk helsevern være 

«stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forver-

ret», jfr phvl § 3-3 (1) nr. 3 bokstav a.  

 

Ordlyden, «stor sannsynlighet», taler i retning av det stilles strenge krav til forverring for pa-

sienten om tvungen psykisk helsevern ikke blir videreført, phvl § 3-3 (1) nr. 3 bokstav a).  

                                                 
117  Kjønstad (2012) s. 509.  
118  Riedl (2014) s. 100.  
119  Samme sted.  
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Hva som nærmere ligger i dette, er presisert i forarbeidene: 

 

«Forverringsalternativet vil kunne være aktuelt i de tilfeller pasienten behandlingsmessig er 

bragt opp til sitt optimale nivå, men man frykter et nokså umiddelbart tilbakefall ved opphøret 

av det tvungne psykiske helsevernet. Da alternativet åpner opp for det som pasienten vil kun-

ne føle som et inngripende tiltak, må det stilles svært strenge krav til forverringsmuligheten. 

Dette markeres med at det må være fare for en vesentlig forverring i meget nær framtid, og at 

det må være stor sannsynlighet for dette, altså mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt».120 

 

Forarbeidene uttrykker at dette tilleggsalternativet er strengt, og det skal således mye til for at 

man kan si at en pasient uten tvungen psykisk helsevern vil få sin tilstand vesentlig forverret. I 

denne vurderingen har hensynet til pasienten stor vekt.  

 

Det er også trukket frem i forarbeidene at tvungen psykisk helsevern ikke bør brukes ovenfor 

en person som fungerer nokså godt, uten at personen får sjansen til å prøve seg i det daglige 

livet for å se hvordan det går. På en annen side vil være tilfeller hvor vernet må opprettholdes, 

fordi opphør av det tvungne vernet vil medføre at personen vil slutte å ta legemidler som vil 

stabilisere psykiske lidelser.121 

 

Det kan spørres hvor grensen går på når man si at forverringen vil inntre i så nær fremtid at 

tvungent vern bør fortsatt opprettholdes.  

 

I Rt. 1993 s. 249 ble det vurdert om tilstanden med relativ stor sannsynlighet vil inntre i løpet 

av rimelig nær framtid.  

 

Det ble her uttalt at grensen kunne ikke settes absolutt, på den måte at det ville være vanskelig 

å finne generelle retningslinjer.122 

 

Ved å se på ordlyden i dagens lov, er vurderingstema nå om vedkommende i «meget nær 

framtid» vil få sin tilstand vesentlig forverret uten tvungen psykisk helsevern, jfr phvl § 3-3 

(1) nr. 3 bokstav a).  

 

Ordlyden tilsier at det er strengere krav etter dagens psykisk helsevernlov, enn det som ble 

fulgt fra 1961- loven vedrørende tidsmomentet. Dette er også presisert i teorien.123 

                                                 
120  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 155.  
121  Samme verk s. 80.  
122  Rt. 1993 s. 249, side 256.  
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Forarbeidene presiserer at med bakgrunn i at psykisk helsevern er inngripende, bør pasienten 

få prøve seg, om ikke forverringen vil inntre nokså umiddelbart. Det er naturlig å anse en 

grense for vurderingen på maksimum 2 måneder, fordi depot-medikamenter har en langtidsef-

fekt.124 

 

I Rt. 2014 s. 801 (punkt 28) ble det lagt til grunn at en vesentlig forverring innen tre til fire 

måneder ligger innenfor lovens krav.  

 

Teorien har fremhevet at grensen antakeligvis ligger på to måneder, mens i de tilfeller hvor 

forverringen skjer først etter seks måneder, vil være for lenge for at tvungen vern skal opp-

rettholdes.125 

 

Det skal understrekes at forverringen må være «vesentlig», således at en forverring som selv 

faller innunder tidsmomentet, må være av en viss betydning, jfr phvl § 3-3 (1) nr. 3 bokstav a. 

Det betyr at forverringen ikke kan være av bagatellmessig art. Mulighet for forverring for den 

enkelte pasient må overstige et visst nivå for at fortsatt tvungen vern er aktuelt.126 

 

Farekriteriet: 

 

Det blir i det følgende redegjort for det andre tilleggsvilkåret som følger av phvl § 3-3 (1) nr 3 

bokstav b). 

 

Tvungen psykisk helsevern kan være nødvendig i de tilfeller der vedkommende på grunn av 

sinnslidelsen «utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse», jfr 

phvl § 3-3 (1) nr. 3 bokstav b).  

 

Dette tilleggsvilkåret kalles farekriteriet.127 

 

Lovens ordlyd viser at det i denne vurderingen er to ulike utgangspunkter. Enten kan sinnsli-

delsen medføre at vedkommende er en fare for seg selv eller så kan sinnslidelsen utgjøre en 

fare for andres liv eller helse.  

 

                                                                                                                                                         
123  Riedl (2014) s. 101.  
124  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 80. 
125  Riedl (2014) s. 102.  
126  Høyer (2002) s. 118.  
127  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 80.  
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For det første kan tvungen psykisk helsevern etableres på bakgrunn av at sinnslidelsen vil 

utgjøre en fare for vedkommende selv. Her er det den enkelte pasient som står i sentrum. Blir 

tvungen vern derimot etablert på bakgrunn av andres liv eller helse, er det samfunnsvernet 

som står sentralt.128 

 

Ordlyden taler for at kriteriet er strengt. Det kreves en «nærliggende og alvorlig fare», phvl § 

3-3 (1) nr. 3 bokstav b). Det tyder på at en viss fare ikke er nok. Det kreves noe mer.  

 

I Helsedirektoratets rundskriv er det lagt til grunn at med ordet alvorlig, menes de tilfeller 

hvor det er tale om et kvalifisert skadepotensialet. Med ordet nærliggende menes det i hen-

hold til rettspraksis at faren må være konkretiserbar, påregnelig og reell.129 

 

Videre kan man spørre seg om det skal foreligge et tidsperspektiv i vurderingen av når faren 

skal oppstå.  

 

Dette er nærmere avklart i rettspraksis.  

 

Det ble i Rt. 2001 s. 1481 (side 1488) uttalt at det ikke var støtte i hverken forarbeider eller 

rettspraksis for at det var et begrenset tidsperspektiv for når faren måtte oppstå.  

 

Dette er også fremhevet i rundskriv fra Helsedirektoratet, men her er det også fremhevet at 

tidsmomentet kan være en relevant faktor ved vurderingen.130 

 

Videre fremgår det av ordlyden i phvl § 3-3 (1) nr. 3 at faren må gjelde fare for eget eller and-

res liv eller helse.  

 

Når det gjelder fare for eget liv, presiserer forarbeidene: 

 

«Når det gjelder fare for eget liv og egen helse, tenkes ikke bare på faren for selvmord eller 

selvbeskadigelse, men også på faren for at vedkommende forkommer eller lider overlast på en 

slik måte at det er en nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller helse».131 

 

Vurderingene vil her følge mange av de samme vurderingene som før ble kalt overlast-

kriteriet, men som ikke ble videreført i någjeldende psykisk helsevernloven.132 

                                                 
128  Høyer (2002) s. 118.  
129  IS- 2012- 9 s. 39.  
130  Samme sted.   
131  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 155.  
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Forarbeidene trekker opp at det kan være alvorlig sinnslidende som forekommer på gaten eller 

lever på en måte som svekker den enkelte mentalt. Det er fremhevet at Høyesterett tolker 

overlastvilkåret veldig strengt, på den måte at det kun er i de tilfeller hvor det vil medføre en 

belastning for vedkommende av kvalifisert art at forholdet vil falle innunder å være over-

last.133  

 

Videre kan fare for andres liv eller helse medføre etablering av tvungen psykisk helsevern.  

 

Forarbeidene fremhever at dersom det er fare for en legemskrenkelse mot andre, må dette 

overstige hendelser som vil anses å være bagatellmessige. Faren kan derimot gjelde både den 

fysiske og den psykiske helsen.134 

 

Dette viser at det finnes en nedre grense hvor man kan si at faren ikke er så alvorlig, at tvung-

en psykisk helsevern kan etableres.  

 

Helsedirektoratets rundskriv har nærmere presisert hva som legges i ordlyden «liv» og «hel-

se», jfr phvl § 3-3 (1) nr. 3 bokstav b).  

 

Med fare for liv menes fare for selvmord og fare for livstruende voldshandlinger mot andre, 

mens helse omfattes både fysisk og psykisk helse.135 

 

Videre uttrykker rundskrivet at både ved behandlingskriteriet og ved farekriteriet må det vur-

deres hvordan pasientens sinnstilstand vil forløpe seg med og uten tvungen psykisk helsevern. 

Det er viktig å være oppmerksom på at en person kan holdes under tvungen psykisk helsevern 

etter farevilkåret selv i de tilfeller hvor personen ikke utgjør en fare under institusjonsopphol-

det. Begrunnelsen for å etablere tvungen psykisk helsevern i disse tilfeller er at personen vil 

utgjør en fare i de tilfeller hvor tvungen psykisk helsevern opphører eller ikke blir etablert.136 

 

Felles for både behandlingskriteriet og farekriteriet, er at tvungen psykisk helsevern skal være 

«nødvendig», jfr phvl § 3-3 (1) nr. 3. Tvungen vern vil normalt oppleves som en belastning og 

en stor forandring i en persons liv, noe som medfører at det skal være helt klart at etablering 

av tvungen psykisk helsevern er det riktige å gjøre, før man gjennomfører tvungent vern.  

                                                                                                                                                         
132  Høyer (2002) s. 118.  
133  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 79 og 155.   
134  Samme verk s. 81.  
135  IS- 2012- 9 s. 39.  
136  Samme sted.   
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Det innebærer at om andre mindre inngripende tiltak kan være tilstrekkelig, vil ikke nødven-

dighetskravet etter phvl § 3-3 (1) nr. 3 være innfridd.  

 

6.4.1.4 Institusjonens egnethet 

 

Det er et vilkår for å etablere tvungen psykisk helsevern at «Institusjonen er faglig og materi-

elt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold 

til § 3- 5», jfr phvl § 3-3 (1) nr. 4.  

 

For det første skal institusjonen «materielt» sett være i stand til å tilby pasienten tilfredsstil-

lende behandling og omsorg, jfr phvl § 3-3 (1) nr. 4.  

 

I psykisk helsevernforskriften § 3 er det nærmere regulert ulike krav som skal være på plass 

for at den enkelte pasient skal få forsvarlig helsehjelp.  

 

Det skal blant annet så langt det er mulig gi tilbud om enkeltrom, ha tilstrekkelige og oversikt-

lige fellesarealer og ha lokaler som er egnet til fritidsaktiviteter, jfr psykisk helsevernforskrif-

ten § 5.  

 

Videre må institusjonen være «faglig» i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling 

og omsorg, jfr phvl § 3-3 (1) nr. 4.  

 

Med dette kravet menes det at helsepersonell på institusjonen må være kvalifisert og inneha 

en kompetanse som er nødvendig for å gi den enkelte den hjelpen vedkommende trenger.137 

 

Kravet om at institusjonen skal være faglig og materielt egnet til den enkelte person er et ab-

solutt krav. Tvungen psykisk helsevern med og uten døgnopphold kan ikke iverksettes, om 

institusjonen ikke kan tilby den enkelte pasient tilfredsstillende behandling og omsorg.138 

 

Vurderingen må ta utgangspunkt i den enkelte pasient sitt behov for pleie og omsorg. Dette 

vil naturlignok variere. Det betyr at denne bestemmelse kan i enkelte tilfeller være oppfylt for 

den ene pasienten, men muligens ikke for en annen pasient som har et annet behov enn den 

første.139 

 

                                                 
137  Samme verk s. 40.  
138  Samme sted.  
139  Samme sted.   
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I Helsedirektoratets rundskriv fremkommer det eksempelvis at det kan være en jente som blir 

plassert i en institusjon som kun har menn som pasienter. I disse tilfeller kan pasientsammen-

setningen da være uheldig for jenta, noe som kan medføre at vilkårene i phvl § 3-3 ikke er 

oppfylt.140 

 

6.4.1.5 Helhetsvurdering 

 

Det er et vilkår at tvungen psykisk helsevern bare kan finne sted hvor dette etter en «helhets-

vurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun 

utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det 

legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for ved-

kommende», jfr phvl § 3-3 (1) nr. 6.  

 

Dette gjør det klart at selv om de andre vilkårene for å etablere tvungen psykisk helsevern er 

tilstede, kan ikke tvungen vern iverksettes hvis det ikke etter en helhetsvurdering tyder på at 

dette vil være det riktige. Dette fremgår av en klar ordlyd.  

 

Etter forarbeidene er det presisert at spørsmålet om tvungen psykisk helsevern vil være den 

klart beste løsningen for vedkommende, må baseres på hensiktsmessighet- og rimelighetsbe-

traktninger.141 

 

Videre er det trukket opp at vurderingen av hva som vil være den klart beste løsningen for 

vedkommende, kan bli mindre fremtredende dersom tvangsinngrepet er begrunnet i fare for 

andre.142 

 

Dette vil således være et unntak fra hovedregelen om at den klart beste løsningen for ved-

kommende er det sentrale ved helhetsvurderingen.143  

 

I enkelte tilfeller må samfunnsvernet stå sterkere enn hva som er det beste for den enkelte 

person.   

 

Dette har også vært fulgt opp i rettspraksis med henvisning til Helsedirektoratets lovutkast.144 

 

                                                 
140  Samme sted.  
141  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 155.  
142  Samme verk s. 81.  
143  Riedl (2014) s. 107. 
144  Rt. 2000 s. 1481, side 1490. 
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I Helsedirektoratets rundskriv er det presisert at i helhetsvurderingen har personens subjektive 

oppfatning betydning. På en annen side vil det avgjørende i denne vurderingen være hva som 

er det beste for pasienten etter en forsvarlig, objektiv vurdering.145 

 

6.4.2 Prosessuelle vilkår 

 

6.4.2.1 To legeundersøkelser 

 

På samme måte som for tvungen observasjon etter phvl § 3-2, er det et vilkår etter phvl § 3-3 

(1) nr. 2 at pasienten er undersøkt av to leger, hvorav en skal være uavhengig av den ansvarli-

ge institusjon, jfr § 3-1.  

 

Etter ordlyden fremgår det at en pasient må være undersøkt av to leger forut for en etablering 

av tvungen psykisk helsevern.  

 

Det skal først foretas en legeundersøkelse i medhold av phvl § 3-1.  

 

Videre skal det være lege på den ansvarlige institusjonen som skal foreta en undersøkelse.146 

 

Det fremgår av ordlyden at en av legene skal være uavhengig av den ansvarlige institusjonen 

som skal fatte vedtaket.  

 

I Helsedirektoratets rundskriv er det fremhevet at den forutgående legeundersøkelsen skal 

foretas av en lege som eksempelvis er tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Vurderingen av om legen er uavhengig av den ansvarlige institusjon må vurderes spesifikt for 

hver enkelt sak. I denne vurderingen vil det være av betydning om senteret er organisert på en 

slik måte at legen som skal foreta undersøkelsen ikke har den overordnede som faglig ansvar-

lig for vedtak. Ulike forhold kan medføre at uavhengighetskravet ikke er oppfylt, eksempelvis 

hvis senterne har nær forbindelse eller kontakt med hverandre.147 

 

6.4.2.2 Uttalelsesrett 

 

Etter phvl § 3-3 (1) nr. 5 skal pasienten ha fått anledning til å uttale seg, jfr § 3-9. 

 

                                                 
145  IS- 2012- 9 s. 40. 
146  Riedl (2014) s. 94. 
147  IS- 2012- 9 s. 36. 



48 

 

Selv om vilkårene for å etablere tvungen psykisk helsevern er tilstede, skal det forut for en 

avgjørelse, legges vekt på pasientens uttalelsesrett.  

 

Det henvises i ordlyden til phvl § 3-9, hvor uttalelsesretten er nærmere regulert.  

 

Det fremgår av phvl § 3-9 (1) at pasienten, nærmeste pårørende og offentlige myndigheter 

som er direkte engasjert i saken har rett til å uttale seg før vedtak fattes.  

 

6.5 Psykisk helsevernloven § 3-3 (2)  

 

Det fremgår av phvl § 3-2 (2) at på bakgrunn av de opplysninger som er fremkommet og egen 

personlig undersøkelse, skal den faglige ansvarlige (phvl § 1-4) treffe vedtak, jfr phvl § 3-3 

(2).  

 

Det har da i forkant vært to legeundersøkelser og andre vurderinger tilknyttet vilkårene for å 

etablere tvungent vern, og på bakgrunn av disse opplysningene, skal den faglige ansvarlige 

fatte vedtak.  

 

I Helsedirektoratets rundskriv er det trukket fram at også opplysninger fra tvungen observa-

sjon i medhold av phvl § 3-2 kan tas med i vurderingen.148 

 

Det fremgår av ordlyden at den faglige ansvarlige selv skal foreta en personlig undersøkelse 

av vedkommende.149 

 

Etter forarbeidene til endringsloven fremkommer det at dersom legeundersøkelsen etter § 3-1 

konkluderer med tvungen vern, skal den faglige ansvarlige foreta en vurdering med henhold 

til vilkårene etter phvl § 3-3, og på bakgrunn av det, treffe vedtak. Videre er det presisert at 

vedtak skal treffes også i de tilfellene hvor etablering av tvungen psykisk helsevern ikke 

kommer på tale.150 

 

6.6 Oppsummering 

 

Som gjennomgått i punkt 6.4 og 6.5, inneholder psykisk helsevernloven § 3-3 (1) seks kumu-

lative vilkår som må være oppfylt for at en person skal kunne underlegges tvungen psykisk 

helsevern.  

                                                 
148  Samme verk s. 41.  
149  Rield (2014) s. 108.  
150  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 88.   
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Vilkåret om at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse for å kunne underlegges tvungen psy-

kisk helsevern, vil være uproblematisk i de tilfellene hvor man står ovenfor en person som har 

en psykose eller en annen tilstand som ligger tett opp mot å være psykose, jfr phvl § 3-3 (1) 

nr. 3.  

 

I de tilfellene vil man mest sannsynlig kunne konkludere nokså raskt med at personen har en 

alvorlig sinnslidelse.  

 

I andre tilfeller vil man stå ovenfor en sykdomstilstand som ligger i grenseland på hva som 

skal falle innunder begrepet, jfr phvl § 3-3 (1) nr. 3. 

 

Anoreksi eller bulimi vil som utgangspunkt ikke kunne sies å være alvorlig sinnslidelse, jfr 

phvl § 3-3 (1) nr. 3. I enkelte tilfeller kan derimot vilkåret være oppfylt på bakgrunn av at 

virkelighetsoppfatningen eller selvbilde til pasienten er sviktende.151 Denne oppfatningen er 

også trukket frem av Høyesterett som har presisert at alvorlige spiseforstyrrelser kan falle 

innunder å være alvorlig sinnslidende etter phvl § 3-3 (1) nr. 3.152 

 

Pasienten må etter en totalvurdering ha en tilstand som ligger nært opp til å være psykose for 

at spiseforstyrrelser skal falle innunder lovens krav om alvorlig sinnslidende, jfr phvl § 3-3 (1) 

nr. 3.153 

 

Videre vil pasienter med personlighetsforstyrrelser ikke kunne sies å være alvorlig sinnsliden-

de.154 Allikevel er det en mulighet for at pasienter med personlighetsforstyrrelser kan falle 

innunder vilkåret, om sykdommen medfører tap av mestrings- og realitetsvurderingsevnen.155 

 

Pasienter som har en selvmordsrisiko, som ikke er psykotisk, kan i enkelte tilfeller også opp-

fylle lovens krav om alvorlig sinnslidende, jfr phvl § 3-3 (1) nr. 3.156 

 

I grensetilfellene som ikke omhandler tydelige psykoser, er virkelighetsoppfatning og reali-

tetsorientering momenter som blir vektlagt.  

 

                                                 
151  Rt. 2015 s. 913, punkt 30 og Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 74. 
152  Rt. 2015 s. 913, punkt 39. 
153  Samme verk punkt 41. 
154  Riedl (2014) s. 97. 
155  Samme sted. 
156  Riedl (2014) s. 98.  
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Det er en konkret vurdering som gjøres i forhold til den enkelte pasient, for å finne ut om 

vedkommende faller innenfor eller utenfor vilkårene i phvl § 3-3. 
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7 Lovens vilkår for bruk av tvangsmidler etter phvl § 4-8 

 

7.1 Innledning 

 

Under et institusjonsopphold kan det oppstå ulike situasjoner som gjør at tvangsmidler etter 

phvl § 4-8 må anvendes. Helsepersonell har rett til å bruke tvangsmidler, men loven setter på 

sin side strenge krav for når det kan brukes og hvordan det skal gjennomføres.  

 

For ordens skyld presiseres det at skjerming ikke er et tvangsmiddel i lovens forstand.  

Skjerming kan derimot oppleves som et tvangsmiddel for pasientene på bakgrunn av at det 

også brukes tvang i denne sammenheng, men er etter loven ikke et tvangsmiddel. De ulike 

tvangsmidlene som kan benyttes i psykiatrien, er nedfelt i phvl § 4-8. Skjerming faller innun-

der phvl § 4-3.  

 

Som nevnt tidligere, kan ulike pasientgrupper gjennomføre behandling under psykisk helse-

vern i medhold av annen lov, og i de tilfellene vil kapittel 4 gjelde som hovedregel for gjen-

nomføringen. Phvl § 4-8 er ikke et unntak fra bestemmelsen, og gjelder som hovedregel, jfr 

phvl § 1-1 a (2). Se nærmere punkt 5.3. 

 

Noen pasienter er på regionale sikkerhetsavdelinger og i enheter med særlig høyt sikkerhets-

nivå. Etter psykisk helsevernloven kapittel 4A gjelder det særskilte regler for disse pasientene 

som er uthevet i et eget kapittel. Etter phvl § 4A-3 (1) første punkt fremgår det at «Bestem-

melsene i kapittel 4 gjelder så langt de passer (..)». Videre er det i bestemmelsen fremhevet 

enkelte unntak og enkelte presiseringer, men etter ordlyden er det klart at phvl § 4-8 gjelder 

fullt ut for disse pasientene. Det betyr at helsepersonell på regionale sikkerhetsavdelinger og i 

enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå kan anvende tvangsmidler i medhold av phvl § 4-8 for 

disse pasientgruppene.  

 

Tvangsmidler etter phvl § 4-8 kan anvendes i institusjoner som har pasienter på døgnopphold. 

Se nærmere punkt 5.5.  

 

Helsepersonell har ikke rett til å legge pasienter i belteseng, om ikke vilkårene i phvl § 4-8 er 

oppfylt. Det vil derfor være relevant å se nærmere på dette, med bakgrunn i at ulike situasjo-

ner som kan oppstå i perioden i belteseng, senere skal vurderes opp mot menneskerettighete-

ne.  

 

7.2 Vilkår for bruk av tvangsmidler etter psykisk helsevernloven § 4-8 

 



52 

 

7.2.1 Hovedregelen om bruk av tvangsmidler 

 

Det følger av phvl § 4-8 (1) første setning at «Tvangsmidler skal bare brukes overfor pasien-

ten når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre ham i å skade seg selv eller andre, eller 

for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting».  

 

Av forarbeidene fremgår det: 

 

 «Formålet med bestemmelsen er å hjemle tiltak som kan brukes i nødrettsliknende tilfeller 

der pasienten har en utagerende og ukontrollert atferd».157 

 

Pasienter kan ha en atferd som gjør at de ansatte på en avdeling må reagere med ulike tiltak 

for å kontrollere situasjonen igjen, og i de tilfeller kan det være berettiget å bruke tvangsmid-

ler i medhold av phvl § 4-8.  

 

Etter ordlyden er det et vilkår at tvangsmidler bare kan brukes overfor pasienten når dette er 

«uomgjengelig nødvendig», jfr phvl § 4-8 (1).  

 

Ordlyden taler i retning av at dette er et strengt vilkår, noe som også kommer klart frem av 

forarbeidene.158 

 

Med vilkåret «omgjengelig nødvendig» menes det at tvangsmidler kun er berettiget i de tilfel-

lene hvor det ikke finnes noen annen løsning, jfr phvl § 4-8 (1).159 

 

Av Helsedirektoratets rundskriv fremgår det at tvangsmidler kun kan benyttes i de tilfeller 

hvor det er tale om en nødrettslignende situasjon.160 

 

Det betyr at om en pasient skulle gi en liten dytt i skulderen til en ansatt, vil ikke dette være 

en handling som berettiger bruk av tvangsmidler. For at det skal være adgang til å benytte 

tvangsmidler, må situasjonen være svært alvorlig.161 

 

                                                 
157  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 163. 
158  Samme sted.   
159  Samme sted.   
160  IS- 2012-9 s. 76.  
161  Riedl (2014) s. 196.  
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Videre er det et vilkår for å kunne benytte tvangsmidler at det er fare for «å skade seg selv 

eller andre», eller «betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting», phvl § 4-8 

(1).  

 

Bruk av tvangsmidler må derfor være nødvendig på bakgrunn av at en pasient enten har prøvd 

å skade seg selv eller andre, eller videre prøvd å skade materielle gjenstander.  

 

Etter ordlyden må det i de tilfeller hvor det er fare for skade på materielle gjenstander, være 

en «betydelig» skade, jfr phvl § 4-8 (1).  

 

En skade på materielle gjenstander som er av mer bagatellmessig art, vil ikke utløse noe rett i 

medhold av phvl § 4-8 til å anvende tvangsmidler.  

 

Et eksempel kan være en pasient som river ned noen bøker eller velter en stol med vilje, så det 

faller i gulvet. Her vil ikke skaden være «betydelig», så situasjonen er nødrettslignende, jfr 

phvl § 4-8 (1).  

 

I de tilfeller hvor en pasient knuser et toalett, kan skaden være mer av «betydelig» art, således 

at tvangsmidler i disse tilfellene kan være berettiget, jfr phvl § 4-8 (1).  

 

Videre kan bruk av tvangsmidler være berettiget i de tilfeller hvor pasienten prøver å skade 

andre, jfr phvl § 4-8 (1).  

 

I de tilfeller hvor en pasient kommer med uhyggelige, verbale utspill mot en ansatt, kan det 

være tvil om situasjonen er på det nivå at det er uomgjengelig nødvendig å bruke tvangsmid-

ler for å hindre han/hun i å skade andre. For at det skal være berettiget å bruke tvangsmidler, 

må situasjonen representere en skadefare. Phvl § 4-8 legger terskelen for bruk av tvangsmid-

ler nokså høyt, jfr ordlyden uomgjengelig nødvendig. Det betyr at situasjonen må være nokså 

alvorlig eller nødrettslignende for at tvangsmidler skal benyttes.162 Det betyr at som et ut-

gangspunkt vil det ikke være berettiget å bruke tvangsmidler mot pasienter som kommer med 

uhyggelige, verbale utsagn. Begrunnelsen er at situasjonene mest sannsynlig ikke vil være 

alvorlig nok, og heller ikke inneha en fare for skade som gjør at tvangsmidler kan benyttes i 

medhold av phvl § 4-8.  

 

Annerledes vil nok situasjonen være om en pasient går til fysisk angrep mot en ansatt på en 

avdeling, på den måte at det er tydeligere at pasienten ønsker å skade den ansatte. Da ville 

                                                 
162 Samme sted.  
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bruk av mindre inngripende tvangsmidler, som kortvarig fastholding, kunne bli benyttet om 

situasjonen er av en viss alvorlighet, og det er fare for skade på den ansatte.  

 

Som nevnt tidligere, kan det forekomme at en pasient gir en dytt i skulderen til en ansatt. I 

dette tilfelle vil bruk av tvangsmidler mest sannsynlig ikke være berettiget fordi hendelsen 

ikke representerer særlig stor skadefare for den ansatte.  

 

Vurderingen av om faren for å skade andre, seg selv eller materielle gjenstander er så stor at 

det berettiger bruk av tvangsmidler etter phvl § 4-8, kan det ikke gis noe generelt svar på, men 

må vurderes etter hvert enkelt tilfelle.  

 

I teorien er det fremhevet at faren for skade i disse tilfeller, må være en konkret og overheng-

ende fysisk fare. Det betyr at det er forbudt å bruke tvangsmidler i de tilfeller hvor det mulige 

fremtidige farlige handlinger hos en pasient som ennå ikke har oppstått.163 

 

Det betyr at det vil være forbudt å anvende tvangsmidler mot pasienter som tidligere har vist 

seg å være ustabile eller ukontrollerbare, når det ikke er en konkret fare for de ansatte.  

 

På en annen side er det en liten adgang til å anvende tvangsmidler mot pasienter som persona-

let kjenner så godt at de kan si med sikkerhet når en fysisk utagering er i ferd med å oppstå. 

Dette vil spesielt være aktuelt på avdelinger som har pasienter på langtidsopphold. I disse 

situasjonene må mindre inngripende tiltak være utilstrekkelig.164 

 

Videre fremgår det av phvl § 4-8 (1) andre setning at «Tvangsmidler skal bare brukes når 

lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige».  

 

Forarbeidene uttrykker som eksempel at kortvarig fastholding uten at pasienten motsetter seg 

dette, kan være et praktisk eksempel på et tiltak som i mange tilfeller vil bli betraktet som et 

mindre inngripende tiltak enn de tilfeller der tvangsmidler blir benyttet.165  

 

Hvis en person kan roes ned ved at to ansatte tar seg tid til å prate med pasienten, må dette 

naturlignok benyttes først, før man går til det skritt å bruke tvangsmidler.  

 

                                                 
163  Høyer (2002) s. 139.  
164  Riedl (2014) s. 196. 
165  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 163.  
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Det betyr at en pasient som legges i belteseng alltid skal oppleve at andre tiltak har vært 

igangsatt uten hell, før beltesengen blir brukt. Bruk av belteseng skal være en siste utvei for å 

roe ned pasienten og gjenoppta kontroll. 

 

En vurdering av om lempeligere midler skal brukes, er ikke tilstrekkelig til å overholde lovens 

krav. Lempeligere midler skal ha vært benyttet først selv om helsepersonell muligens vet at 

dette middelet ikke er nok til å roe ned denne pasienten.166 

 

Verbal korrigering, samtaler når pasienten er skjermet og mer personalet tilstede i den aktuel-

le situasjonen er eksempler på tiltak som kan ha vært forsøkt før tvangsmidler blir benyttet.167 

 

Forarbeidene presiserer at tvangsmiddel etter phvl § 4-8 ikke kan brukes i behandlingsøye-

med.168 Phvl § 4-4 regulerer behandling uten samtykke.  

 

Ulike tvangsmidler. 

 

Det følger av phvl § 4-8 (2) hva som regnes som tvangsmidler. De tvangsmidlene som frem-

går av bestemmelsen, er uttømmende.169 Det er derfor ikke anledning til å benytte andre 

tvangsmidler enn de som er direkte spesifisert i lovteksten.  

 

Som tvangsmiddel kan det enten anvendes mekaniske tvangsmidler, isolasjon, korttidsvirken-

de legemidler, og kortvarig fastholding, jfr phvl § 4-8 (2) bokstav a) til d).  

 

Bruk av belteseng som tvangsmiddel faller inn under å være mekanisk tvangsmiddel i med-

hold av phvl § 4-8 (2) bokstav a).  

 

De andre tvangsmidlene etter phvl § 4-8 (2) bokstav b til d) kan ha betydning for bruken av 

belteseng som tvangsmiddel. Eksempelvis vil kortvarig fastholding ofte forsøkes brukt før 

belteseng kommer på tale. Derfor blir de andre tvangsmidlene kort redegjort for i det videre.   

 

Etter phvl § 4-8 (2) bokstav a) regnes tvangsmidler som «mekaniske tvangsmidler som hind-

rer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt skadeforebyggende spesial-

klær».  

 

                                                 
166  Riedl (2014) s. 197.  
167  Riedl (2014) s. 197 og Buhrs (2015a). 
168  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 163.  
169  Riedl (2014) s. 197. 
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Forarbeidene viser til forskrift hvor det er presisert at med mekanisk tvangsmiddel regnes 

«belte, sengebelte, håndrem, fotrem og spesialtrøye».170 

 

I Helsedirektoratets rundskriv er det nærmere utdypet at det i denne sammenhengen menes 

innretninger som begrenser pasientens mulighet til å bevege armer og/ eller bein. Eksemplene 

på mekaniske tvangsmidler i phvl § 4-8 (2) bokstav a) er ikke uttømmende.171 

 

Det fremgår av psykisk helsevernforskriften § 26 (1) tredje punktum at «Ved sammenhengen-

de bruk av mekaniske tvangsmidler ut over åtte timer, skal det så langt det er mulig ut fra 

pasientens tilstand og forholdene for øvrig, sørges for at pasienten gis friere forpleining i 

kortere eller lengre tid».  

 

Det betyr at om en pasient legges i belteseng, kan en arm eller et bein løsnes forløpende når 

dette er forsvarlig etter faglige vurderinger.  

 

Videre fremgår det av phvl § 4-8 (2) bokstav b) at tvangsmiddel er «kortvarig anbringelse bak 

lås eller stengt dør uten personale til stede».  

 

Dette tvangsmiddelet kalles isolasjon.172 

 

Av forarbeidene fremgår det at døren kan bli holdt lukket ved hjelp av fysisk makt, kloss eller 

lignende.173 

 

Det betyr at en pasient blir stengt inne på et isolasjonsrom hvor døren til rommet blir holdt 

stengt ved bruk av ulike hjelpemidler.  

 

Etter psykisk helsevernforskriften § 26 skal isolering maksimalt benyttes i inntil to timer av 

gangen.  

 

Videre er tvangsmiddel etter phvl § 4-8 (2) bokstav c) «enkeltstående bruk av korttidsvirkende 

legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt». 

 

Etter forarbeidene har lovgiver ment at legemidler etter denne bestemmelse kun skal brukes 

overfor svært urolige pasienter i akutte situasjoner. Hvor mye av legemidlene som skal gis, 

                                                 
170  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 118. 
171  IS- 2012-9 s. 76.  
172  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 90.  
173  Samme sted.  
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må vurderes etter den enkelte situasjon, men det er helt klart at langtidsvirkende legemidler 

ikke kan benyttes etter denne bestemmelse. Begrunnelsen er at legemiddelet kun skal begren-

se en akutt uro. 

På en annen side blir det fremhevet at det skal tas hensyn til hvilke legemidler som antas å ha 

en gunstig effekt på vedkommende, således at det må aksepteres at det vil ta noe tid før virk-

ningene av legemiddelet opphører helt.174 

 

Videre er et tvangsmiddel «kortvarig fastholding», jfr phvl § 4-8 (2) bokstav d).  

 

Det fremgår av forarbeidene at i de tilfellene hvor pasienten blir holdt rundt som en del av 

omsorgen, eller hvor pasienten blir ført inn på rommet uten at helsepersonell trenger å bruke 

makt for å gjennomføre dette, ikke vil anses å være tvangsmiddel etter phvl § 4-8. Det kreves 

derfor ikke at det treffes vedtak i slike situasjoner.175 Begrunnelsen er at pasienten i disse til-

fellene godtar fastholdingen, og ikke gjør motstand. Det utøves derfor ikke tvang mot pasien-

ten.  

 

Helsedirektoratet har uttrykt i rundskriv at de tilfellene hvor pasienten motsetter seg tiltaket 

enten ved å gi uttrykk for dette verbalt eller på en fysisk måte, vil være fastholdning i lovens 

forstand.176 

 

I de tilfellene hvor miljøpersonalet holder pasienten fast, samtidig som pasienten gjør mot-

stand mot handlingen, vil falle innunder begrepet kortvarig fastholding etter phvl § 4-8 (2) 

bokstav d). 

 

Med «kortvarig» fastholdning menes det at tiltaket ikke skal benyttes lenger enn det som er 

helt nødvendig, jfr phvl § 4-8 (2) bokstav d).177 

 

Det betyr at om en pasient roer seg ned etter hvert, er ikke fastholdingen lenger nødvendig, og 

personalet må slippe opp fastholdingen.  

 

Kortvarig fastholding er særlig aktuelt overfor barn under 16 år på bakgrunn av at mekaniske 

tvangsmidler ikke kan benyttes overfor denne gruppen, jfr phvl § 4-8 (3).178 

 

                                                 
174  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 120. 
175  Ot.prp nr. 65 (2005-2006) s. 90.  
176  IS- 2012-9 s. 77.  
177  Samme sted. 
178  Samme sted. 
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Aldersgrense. 

 

De tvangsmidlene som fremgår av phvl § 4-8 (2) kan ikke anvendes på alle pasienter.  

 

Det fremgår av phvl § 4-8 (3) at «For pasienter under 16 år er det ikke adgang til å bruke 

tvangsmidler som nevnt i bokstavene a og b i foregående ledd».  

 

Loven er helt tydelig på at bruk av mekaniske tvangsmidler og isolasjon er forbudt for pasien-

ter som er under 16 år.  

 

Det betyr at belteseng ikke kan benyttes ovenfor pasienter under 16 år uavhengig av hvor al-

vorlig en situasjon er.  

 

På en annen side kan det være tale om en nødrettssituasjon hvor personalet ikke ser noen an-

nen utvei enn å legge pasienten i belteseng, selv om pasienten er under 16 år.  

 

Det fremgår av straffeloven § 17 at en handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når a) 

«den blir foretatt for å redde liv, helse (..)».    

 

Helsepersonell som har lagt en person i belteseng som er under 16 år på handlingstidspunktet, 

er ikke automatisk strafferettslig ansvarlig om handlingen er gjort for å redde liv eller helse.  

 

Forsvarlighet.  

 

Det fremgår av phvl § 4-8 (4) første setning at «Pasient som underkastes tvangsmiddel skal ha 

kontinuerlig tilsyn av pleiepersonale».  

 

Det betyr at en pasient som underkastes et tvangsmiddel som faller innunder phvl § 4-8 (2) 

bokstav a) til d) skal ha kontinuerlig tilsyn.  

 

Videre fremgår det av phvl § 4-8 (4) andre setning at «Ved fastspenning i seng eller stol skal 

pleiepersonell oppholde seg i samme rom som pasienten hvis ikke pasienten motsetter seg 

dette».  

 

Loven legger dermed opp til en strengere oppfølging av de pasienter som underkastes beltes-

eng eller stol.  

 

Av forarbeidene er det presisert at det gjelder spesielle hensyn i disse situasjonene. Hovedre-

gelen er at pleiepersonell skal oppholde seg i samme rom som pasienten. Dette kan imidlertid 
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fravikes hvis pasienten synes det er belastende at pleiepersonell oppholder seg i rommet. Vi-

dere gjør forarbeidene det helt klart at selv om pleiepersonell ikke oppholder seg i samme rom 

som pasienten, kan ikke phvl § 4-8 (4) førte setning fravikes. Pasienten skal alltid ha kontinu-

erlig tilsyn.179  

 

Det betyr at det er legitimt at miljøpersonalet er utenfor belterommet om pasienten ønsker det, 

men uansett skal pasienten ha kontinuerlig tilsyn, noe som medfører at miljøpersonalet i disse 

tilfellene må være rett utenfor døren til enhver tid for å kunne ha visuell kontakt med pasient.  

 

Dette følger også av psykisk helsevernforskriften § 26 (2) hvor det fremgår at ved fastspen-

ning i stol eller seng skal miljøpersonalet oppholde seg i samme rom som pasienten, med 

mindre pasienten ikke ønsker dette, og miljøpersonalet vurderer dette som forsvarlig.  

 

Videre følger det av psykisk helsevernforskriften § 26 (3) at bruken av tvangsmidler som er 

iverksatt skal vurderes fortløpende, og straks avbrytes dersom det viser seg at tvangsbruken 

har uforutsette negative konsekvenser eller andre virkninger som ikke var forutsatt.  

 

For at miljøpersonalet skal kunne fange opp de signalene som gjør at eksempelvis bruk av 

belteseng bør oppheves eller endres på av ulike grunner, er det helt nødvendig at pasienten har 

kontinuerlig tilsyn, selv om pasienten ikke ønsker dette, jfr phvl § 4-8 (4) første setning.  

 

7.2.2 Vedtakskompetanse  

 

Det følger av phvl § 4-8 (5) første setning at «Tvangsmiddel kan bare benyttes etter vedtak av 

den faglig ansvarlige, dersom ikke annet er fastsatt i forskrift».  

 

Hovedregelen er at det kun er den faglige ansvarlige (phvl § 1-4) som kan treffe vedtak om 

bruk av tvangsmiddel etter phvl § 4-8.  

 

Videre følger det av phvl § 4-8 (5) at hovedregelen gjelder med mindre annet er fastsatt i for-

skrift.  

 

Etter psykisk helsevernforskriften § 25 (2) fremgår det at «Dersom en akutt nødsituasjon gjør 

at umiddelbar kontakt med den faglig ansvarlige ikke er mulig, kan ansvarshavende ved avde-

lingen fatte vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler, isolering eller kortvarig fastholding». 

 

                                                 
179  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 163.  
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Det er derfor klart at hovedregelen kan fravikes i de tilfeller hvor det ikke er mulig å få tak i 

den faglig ansvarlige.  

 

Dette unntaket kan eksempelvis være aktuelt på nattestid, hvor bemanningen på avdelingen 

kan være noe mindre enn på dagtid. 

 

Videre følger det at den faglige ansvarlige skal så snart som mulig underrettes i de tilfeller 

hvor ansvarshavende ved avdelingen har fattet vedtak. Dersom situasjonen fremdeles er det på 

det nivå at tvangsmiddelet fremdeles er opprettholdt, skal den faglige ansvarlige ta standpunkt 

til om bruken av tvangsmidler skal opprettholdes, jfr psykisk helsevernforskriften § 25 (2).  
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8 Forholdet mellom Grunnloven og internasjonale 

menneskerettigheter 

 

8.1 Innledning 

 

For å kunne klargjøre om praksisen som utføres etter phvl § 4-8 er i overenstemmelse med 

Grunnloven, må den aktuelle Grunnlovsbestemmelse tolkes for å finne lovgivers mening. I 

forarbeidene til de nye menneskerettighetene som er ført inn i Grunnloven, fremkommer det 

at «(..) Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser i fremtiden må tolkes i lys av de inter-

nasjonale menneskerettighetskonvensjoner og praksis knyttet til disse».180  

 

Spørsmålet er i hvilken grad internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og praksis skal 

ha innflytelse på Grunnlovsbestemmelsene etter revisjonen av Grunnloven i år 2014. Betyd-

ningen av dette vil være relevant med bakgrunn i at praksisen med belteseng skal vurderes 

opp mot den enkelte Grunnlovsbestemmelse, for å avklare nærmere om Grunnloven setter 

skranker for denne praksisen. For å kunne klarlegge det rettslige innholdet av Grunnlovsbe-

stemmelsene, er det sentralt å finne ut hvor stor del av den internasjonale praksisen som vil 

være en del av norsk rett etter revisjonen.  

 

Det vil derfor i det følgende bli redegjort for forholdet mellom Grunnloven og internasjonale 

menneskerettigheter.   

 

8.2 Forholdet mellom Grunnloven og internasjonale menneskerettigheter 

 

Lønning-utvalget var klare på at utgangspunktet ved tolkning av Grunnloven, er Grunnlovs-

teksten selv. Hensikten med formuleringen i lovbestemmelsen kan ha betydning som kilde, i 

den grad det tydeliggjøres av forarbeidene. Det ble trukket frem at Grunnloven skal fungere i 

ulike tidsepoker, noe som betyr at innholdet i den enkelte Grunnlovsbestemmelse kan forand-

res med tiden. På en annen side er det klart at Grunnlovens rettighetsbestemmelser ikke skal 

tolkes i like stor grad etter den dynamiske utviklingen.181 

 

Forarbeidene er tydelige på at internasjonale konvensjoner og praksis skulle ha betydning ved 

tolkningen av Grunnloven. Det er også fremhevet at «Det er et alminnelig folkerettslig prin-

sipp at nasjonal lovgivning- herunder grunnlovsbestemmelser- ikke kan brukes som begrun-

nelse for ikke å oppfylle en traktatforpliktelse. Uansett hvilke rettigheter Grunnloven innehol-

                                                 
180  Dok.nr. 16 (2011-2012) s. 90.  
181  Samme verk s. 86-87. 
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der, og uansett hvordan disse er utformet, består den folkerettslige forpliktelsen til å oppfylle 

rettighetene slik de kommer til uttrykk i menneskerettighetskonvensjonene».182 

 

Lønning- utvalget fremhevet at Grunnloven ikke kunne tolkes innskrenkende som begrunnel-

se for ikke å oppfylle en konvensjonsbestemmelse. Menneskerettighetene var såkalte mini-

mumrettigheter, og det ville påvirke tolkningen av Grunnloven.183 Grunnloven kunne ikke 

tolkes på en måte som ga dårligere vern for borgerne enn det som fulgte av folkeretten.  

 

I denne forbindelse bør presumsjonsprinsippet trekkes frem. Presumsjonsprinsippet går ut på 

at «norsk rett formodes å stemme overens med alminnelig folkerett og med internasjonale 

menneskerettigheter».184 Det betyr at om det er motstrid mellom en norsk lovregel og en fol-

kerettslig konvensjonsbestemmelse, velger man det tolkningsresultat som er i overenstemmel-

se med de folkerettslige prinsippene. På den måte vil norske lovregler og folkerettslige kon-

vensjonsbestemmelser stå i harmoni med hverandre.  

 

Når det kommer til Grunnloven, er det ulike meninger om presumsjonsprinsippet skal gjelde 

fullt ut eller ikke. De som mener presumsjonsprinsippet ikke gjelder for tolkning av Grunn-

lovsbestemmelser, har blant annet ment at prinsippet kun gjelder for ordinær lovgivning. De 

som derimot mener at prinsippet gjelder, bygger på den tanke at Grunnloven har en knapp 

ordlyd, noe som medfører at tolkningen må skje på bakgrunn av internasjonale konvensjo-

ner.185 

 

Forarbeidene til de nye Grunnlovsbestemmelsene er tydelige på at internasjonale menneske-

rettigheter har betydning ved tolkningen. Presumsjonsprinsippet vil tydelig gjelde etter hva 

som fremkommer av forarbeidene, ved at man skal søke å skape harmoni mellom Grunnloven 

og de internasjonale menneskerettighetene ved tolkningen. Det er etter forarbeidene fremhe-

vet at «Utvalget finner at Grunnlovens rettighetsvern minst bør dekke de sentrale menneske-

rettighetene som ligger til grunn for de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene som 

Norge har sluttet seg til».186 Det er etter dette klart at Grunnloven og sentrale menneskerettig-

heter langt på vei vil inneholde de samme rettighetene, med det samme innhold.  

 

                                                 
182  Samme verk s. 87.  
183  Samme sted.  
184  Boe (2010) s. 399.  
185  Dok.nr. 16 (2011-2012) s. 88.  
186  Samme verk s. 13.  
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I forhold til hvilke menneskerettigheter som Lønning-utvalget mente var relevant, var blant 

annet Verdenserklæringen fra år 1948 trukket frem.187 Begrunnelsen var at Verdenserklæ-

ringen inneholder en kortfattet innføring i de mest sentrale menneskerettigheter.188  

 

Av forarbeidene fremgår det at:  

 

«Konvensjoner som konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP), konvensjonen om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), barnekonvensjonen, kvinnediskrimine-

ringskonvensjonen, rasediskrimineringskonvensjonen, torturkonvensjonen, samt Den euro-

peiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), springer alle ut av de rettighetene som er ned-

felt i Verdenserklæringen».189 

 

Flertallet i Lønning-utvalget mente at «(..) rettighetene i Grunnloven i størst mulig grad bør 

gjenspeile og søke å realisere individets frihet, likhet og menneskeverd, slik dette er kommet 

til uttrykk i fortalen til Verdenserklæringen og EMK».190 

 

Verdenserklæringen inneholder en del menneskerettigheter som er videreført i andre mer spe-

sialiserte menneskerettighetskonvensjoner, som opplistet ovenfor. Flere av disse menneskeret-

tighetskonvensjonene vil derfor være en presisering av Verdenserklæringen.191  

 

Det følger av forarbeidene at: 

 

«For flere av de bestemmelsene som utvalget foreslår grunnlovsfestet, finnes mer detaljert 

formuleringer i konvensjonene. Disse vil naturlig nok bidra til å kaste lys over forståelsen av 

Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser».192 

 

Det er derfor helt tydelig at det ved Grunnlovstolkning skal ses hen til andre konvensjoner 

som i større grad enn Grunnlovsteksten har mer detaljer og presiseringer rundt de begrepene 

som er oppstilt i Grunnloven.  

 

Det er etter dette klart at internasjonale menneskerettighetskonvensjoner har betydning ved 

Grunnlovstolkningen etter revisjonen.  

                                                 
187  10. desember 1948 FNs verdenserklæring om menneskerettighetene. 
188  Dok.nr. 16 (2011-2012) s. 59.  
189  Samme sted.  
190  Samme verk s. 61.  
191  Samme verk s. 59.  
192  Samme verk s. 90. 
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Et annet moment er i hvor stor grad man kan vektlegge tolkningspraksis fra disse konvensjo-

nene. 

 

Først må det presiseres at det ved Grunnlovstolkning først og fremst er ordlyden i den enkelte 

Grunnlovsbestemmelse, samt dens forarbeider som vil tillegges størst vekt. Å trekke opp lin-

jene for hva lovgiver har ment er det sentrale, noe som gjør at tolkningen starter med dette 

utgangspunktet.  

 

På en annen side er det som nevnt lagt til grunn av forarbeidene at internasjonale menneske-

rettigheter skal ha en sentral plass som kilde.  

 

Når de nye Grunnlovsbestemmelsene ble vedtatt 13. mai 2014193, var det på den tid enighet 

om at de internasjonale menneskerettighetene skulle stå sentralt ved tolkning av Grunnlovsbe-

stemmelsene. Etter 13. mai 2014 kan menneskerettighetsperspektivet ha utviklet seg i tråd 

med en samfunnsmessig utvikling. Menneskerettighetene er dynamiske, og kan derfor således 

utvikles i en retning som ligger utenfor hva lovgiver har ment skulle falle innunder Grunn-

lovsbestemmelsene. Spørsmålet er om den tolkningspraksisen som utvikler seg etter våren 

2014 vil ha like stor betydning ved tolkningen, som det tolkningsgrunnlaget som forelå før 

Grunnlovens revisjon. 

 

Maria- saken194 fra år 2015 er sentral i denne betydning. Saken gjaldt en kenyansk kvinne 

som oppholdt seg ulovlig i Norge etter å ha fått avslag på sin asylsøknad. I tillegg hadde hun 

fått avslag på søknad om oppholdstillatelse for familiegjenforening med datteren som er norsk 

statsborger.  

 

Høyesterett fremhevet i denne saken:  

 

«Jeg legger til grunn at § 102 skal tolkes i lys av de folkerettslige forbildene, men likevel slik 

at fremtidig praksis fra de internasjonale håndhevingsorganene ikke har samme prejudikats-

virkning ved grunnlovstolkningen som ved tolkningen av de parallelle konvensjonsbestemmel-

sene: Det er etter vår forfatning Høyesterett- ikke de internasjonale håndhevingsorganene- 

som har ansvaret for å tolke, avklare og utvikle Grunnlovens menneskerettighetsbestemmel-

ser».195 

 

                                                 
193  Tverberg (2014).  
194  Rt. 2015 s. 93.  
195  Samme verk punkt 57. 
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Høyesterett er klar på at folkeretten vil ha betydning ved tolkning av Grunnlovsbestemmelse-

ne, men samtidig uttrykker at det er Høyesterett som har hovedansvaret for å utvikle vår egen 

Grunnlov. Både eldre og nyere rettspraksis kan ha betydning ved tolkningen, men den nyere 

rettspraksisen har ikke like stor vekt som den eldre.  

 

Disse synspunktene fra Høyesterett er også noe Høyesterettsdommer dr.juris Arnfinn Bårdsen 

har fremhevet i et bidrag til Castbergs minneforelesning 16.september 2015. Han henviser 

således til Maria-dommen, og uttalene som ble sitert overfor, og fremhever:  

 

«Det går likevel et prinsipielt skille i tid mellom konvensjonsrettslig tolkningspraksis som 

forelå da de aktuelle grunnlovsbestemmelsene ble vedtatt av Stortinget i mai 2014 og senere 

materiale. Ettersom Stortinget vedtok grunnlovsreformen under den forutsetning at de nye 

grunnlovsbestemmelsene skulle tolkes "i lys" av konvensjonsrettslig praksis, er det konstitu-

sjonelt uproblematisk å bygge på det materialet som forelå på vedtakstidspunktet. Men Stor-

tinget kan ikke med dette ha bundet grunnlovstolkningen til den fremtidige rettsutviklingen 

ved for eksempel Den europeiske menneskerettighetsdomstolen».196 

 

Den rådende oppfatningen er at Grunnlovsbestemmelsene skal tolkes med et sideblikk på fol-

keretten. Både tolkningspraksisen av de enkelte konvensjonsbestemmelsene, samt praksis i 

internasjonale domstoler kan ha betydning, men den praksis som blir utviklet etter at Grunn-

lovsbestemmelsene ble ført inn i Grunnloven, vil ikke ha like stor betydning. Det er således 

Høyesterett som skal tolke og utvikle Grunnlovsbestemmelser, på den måte at den internasjo-

nale utviklingen vil ikke øve en direkte innflytelse på konstitusjonen.  

 

                                                 
196  Bårdsen (2015) punkt 42.  
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9  Grunnloven § 93 (2) 

 

For å finne ut om praksisen ved bruk av belteseng i medhold av phvl § 4-8 strider mot Grunn-

loven, må den enkelte Grunnlovsbestemmelse tolkes for å finne ut det rettslige innholdet.  

 

Det vil i det følgende bli redegjort for det rettslige innholdet av Grl § 93 (2).  

 

Deretter vil praksisen med bruk av bekken/flaske på pasienter i belteseng bli vurdert opp mot 

Grunnlovsbestemmelsen.  

 

9.1 Tolkning av Grl § 93 (2) 

 

9.1.1 Innledning 

 

Det fremgår av Grl § 93 (2) at «Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller 

nedverdigende behandling eller straff». 

 

Ut fra ordlyden, er det tre forhold som omfattes av bestemmelsen: tortur, umenneskelig og 

nedverdigende behandling eller straff.  

 

Av ordlyden følger det at «Ingen» må utsettes for disse tre forholdene, jfr Grl § 93 (2). 

 

Lovgiver har derfor ment at det ikke gjøres noen forskjell i hvem som utsettes for denne be-

handlingen eller straffen. Handlingen er forbudt.  

 

Det fremgår av forarbeidene at Grl § 93 (2) er ufravikelig.197  

 

Det kan dermed ikke gjøres unntak i dette vernet, selv i krisetid.  

 

Frihet fra tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff er regnet blant de 

mest sentrale menneskerettighetene.198 

 

Tortur omfatter de mest alvorlige overgrepene sammenlignet med de to andre begrepene. Her 

er omfanget eller graden av smerte svært høy, og det har vært en bestemt hensikt som ligger 

til grunn for angrepet. Nedad fra dette begrepet, finner man umenneskelig og nedverdigende 

                                                 
197  Dok. nr.16 (2011-2012) s. 109. 
198  Samme verk s. 106.  
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behandling hvor det sistnevnte begrepet omfatter de mindre alvorlige overgrepene. Hensikten 

og graden av smerte er ikke avgjørende her, men derimot hvilken belastning som offeret er 

påført ved ugjerningen.199 

 

Etter Grl § 93 (2) fremgår det at ingen skal utsettes for tortur.  

 

I forarbeidene er det fremhevet at torturbegrepet er reservert for de mest alvorlige overgrepe-

ne, sett hen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (heretter EMD) sin praksis. Tor-

tur kommer på tale i de tilfeller hvor man bevisst behandler en person på en umenneskelig 

måte, noe som resulterer i en alvorlig lidelse.200 

 

I forhold til bruk av belteseng i psykiatrien, er det helt klart at helsepersonell ikke utfører 

handlinger som med hensikt påfører en person smerte eller lidelse, fysisk eller psykisk. Det er 

ingen forhold etter møte med fagpersonene som tyder på at pasientene utsettes for tortur.  

 

Det er derfor klart at tortur ikke vil være aktuelt i denne avhandling, og utelates i det videre.  

 

Det vil i det følgende bli redegjort for det rettslige innholdet i begrepene umenneskelig og 

nedverdigende behandling etter Grl § 93 (2). 

 

9.1.2 Umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff 

 

I forhold til ordlyden i Grl § 93 (2) fremgår det ikke nærmere hva som menes med de ulike 

begrepene.  

 

Derimot er begrepene nærmere presisert i Grunnlovsforslag 33201: 

 

«Utvalget viser til at frihet fra tortur og annen umenneskelig eller nedverdigende behandling 

eller straff er nært knyttet sammen med den enkeltes liv og personlige integritet. Et angrep 

mot kropp eller sjel er alvorlig, og den enkelte bør ha et sterkt vern mot slike angrep. I vårt 

samfunn skal ikke slike overgrep finne sted».202  

 

Umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff omhandler de tilfeller hvor det skjer 

et angrep mot en persons kropp eller sjel. 

                                                 
199  Bertelsen (2011) s. 68, Aall (2011) s. 168. 
200  Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 108. 
201  Grunnlovsforslag 33 (2011-2012), dok.nr.12:33 (2011-2012). 
202  Samme verk s. 2. 
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Behandlingen eller straffen kan ha påvirket en person enten fysisk eller psykisk, jfr forarbei-

der.  

 

Forarbeidene uttrykker at de mindre alvorlige overgrepene vil omfattes av begrepene umen-

neskelig og nedverdigende behandling.203 

 

Det betyr at terskelen for å anse en handling eller situasjon som umenneskelig eller nedverdi-

gende, er lavere enn for de handlinger som anses som tortur.  

 

Forarbeidene uttrykker videre at:  

 

«Det er særlig spørsmålet om det foreligger umenneskelig eller nedverdigende behandling 

eller straff, som vil være av relevans for norske forhold».204 

 

Videre:  

 

«Statenes plikt begrenser seg ikke til å sørge for at offentlig tjenestemenn avstår fra å bruke 

denne typen behandling eller straff. Også de generelle forholdene under for eksempel frihets-

berøvelse kan være så dårlige at EMK artikkel 3 anses krenket».205 

 

Staten har en handlingsplikt til å sørge for at umenneskelig eller nedverdigende behandling 

eller straff ikke forekommer i Norge. 

 

Forarbeidene trekker frem at spørsmålet om et forhold anses som umenneskelig eller nedver-

digende, har aktualitet i forbindelse med norske forhold. 

 

Det er i denne sammenheng trukket frem at forhold under frihetsberøvelse, noe som da også 

vil innebefatte frihetsberøvelse i forbindelse med psykiatrisk behandling, kan være så klan-

derverdig at det faller innunder å være umenneskelig eller nedverdigende behandling.  

 

For å finne ut hva som nærmere faller innunder begrepene umenneskelig og nedverdigende 

behandling og straff, kan søkes i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og praksis. 

 

Spørsmålet er således hvilke konvensjoner som er relevant ved tolkningen av Grl § 93 (2). 

                                                 
203  Dok.nr. 16 (2011-2012) s. 108. 
204  Samme sted. 
205  Samme sted.  
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Det er i Grl § 93 (2) henvist til straffeloven, SP art. 7, Den europeiske menneskerettighets-

konvensjon (EMK) art. 3 og barnekonvensjonen art. 37 b.206 

 

I forarbeidene er det uttrykt at både i Verdenserklæringen artikkel 5 og SP artikkel 7 er det 

bestemmelser som forbyr behandling av mennesker som omfattes av tortur, umenneskelig 

eller nedverdigende behandling. Videre er det både i FN og i Europarådet egne konvensjoner 

som verner om tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Det er også vist at det ved 

Grunnlovstolkningen er av betydning den praksis som EMD utøver.207 

 

Særlig er det klart at EMK art. 3 har hatt betydning ved utformingen av Grunnloven § 93 (2). 

 

EMD har i saken Labita mot Italia208 trukket opp grensen mellom begrepene umenneskelig og 

nedverdigende behandling nærmere.209  

 

Det er også i den samme saken redegjort for hva som kreves for at en handling faller innunder 

anvendelsesområdet til EMK art. 3.  

 

Saken gjaldt en person som var mistenkt for å være medlem av en mafia-organisasjon, og ble 

satt i fengsel.210 I Pianosa-fengselet hadde det vært brudd på fangenes rettigheter og også fo-

regått mishandling av de innsatte.211 Vedkommende hadde blant annet blitt utsatt for vold, 

ydmykelser, utsatt for kroppsvisitasjon, og truet av andre personer.212 

 

I saken fremkom det at:  

 

«The Court recalls that ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall 

within the scope of Article 3. The assessment of this minimum is relative: it depends on all the 

circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical and mental ef-

fects and, in some cases, the sex, age and state of health of the victim».213 

                                                 
206  23. mars 1976 FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), 4. november 1950 Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjon (EMK), 20. november 1989 FNs konvensjon om barnets rettigheter (barne-

konvensjonen). 
207  Dok.nr. 16 (2011-2012) s. 107-108. 
208  Labita mot Italia.  
209  Aall (2011) s. 168. 
210  Labita mot Italia, punkt 10-11.  
211  Samme verk punkt 43. 
212  Samme verk punkt 117. 
213  Samme verk punkt 120. 
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Det uttrykkes i denne saken at mishandlingen må ha oppnådd en viss grad av alvorlighet for at 

handlingen skal falle innunder EMK art. 3. Vurderingen om handlingen har oppnådd alvorlig-

hetsgraden som kreves, beror på en sammensatt vurdering av en rekke momenter. Her vil alle 

omstendigheter ha betydning. Eksempler er varigheten av behandlingen, de fysiske og psykis-

ke effektene, og i enkelte tilfeller kan kjønn, alder og helsetilstand påvirke resultatet.  

 

Disse momentene er trukket opp i flere av sakene som EMD har behandlet.214 

 

Disse momentene vil også få betydning ved tolkningen av Grl § 93 (2).  

 

Det er ikke alle handlinger som vil anses som umenneskelig eller nedverdigende i strid med 

Grl § 93 (2). Handlingen må etter en samlet vurdering ha oppnådd en viss alvorlighet.  

 

Det er med andre ord en nedre grense som må oppfylles for at handlingen skal falle innunder 

bestemmelsen. 

 

Selv om en handling vil medføre at en person opplever situasjonen som nedverdigende, kan 

ikke alle tilfeller dermed medføre at Grunnlovsbestemmelsen anses krenket.  

 

Det betyr at i forhold til straff og visse behandlingssituasjoner- for eksempel innen psykia-

trien- vil for de fleste ha en grad av ydmykelse i seg. Dette må aksepteres. 

 

Det kan være at en psykiatrisk pasient får rettet tvangsmidler mot seg, jfr phvl § 4-8. Det vil 

ikke i seg selv aktualisere Grl § 93 (2). Tvangsbruk kan oppleves som krenkende av pasien-

ten, men så lenge handlingen er legitim og gjøres på en riktig måte, vil ikke handlingen auto-

matisk falle innunder Grl § 93 (2). 

 

Videre uttales det:  

 

«Treatment has been held by the Court to be “inhuman” because, inter alia, it was premedi-

ated, was applied for hours at a stretch and caused either actual bodily injury or intense 

physical and mental suffering, and also “degrading” because it was such as to arouse in its 

victims feeling of fear, anguish and inferiority capable of humiliating and debasing them. In 

order for a punishment or treatment associated with it to be “inhuman” or “degrading”, the 

suffering or humiliation involved must in any event go beyond that inevitable element of suf-

                                                 
214  Se Kudla mot Polen (punkt 91) og Peers mot Hellas (punkt 67) 
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fering or humiliation connected with a given form of legitimate treatment or punishment. The 

question whether the purpose of the treatment was to humiliate or debase the victim is a fur-

ther factor to be taken into account (...)».215 

 

Umenneskelig behandling er etter EMD sin praksis forbeholdt de tilfeller hvor handlingen var 

planlagt, anvendt over flere timer i strekk, og forårsaket enten faktisk personskade eller intens 

fysisk og psykisk lidelse.  

 

Det er i den sammen uttalelsen fremhevet at nedverdigende behandling er tilfeller hvor ofrene 

kjenner på følelsen av frykt, angst og mindreverdighet.  

 

I den nevnte saken Labita mot Italia ble det ikke konstatert brudd på EMK art. 3. Begrunnel-

sen var blant annet at det manglet bevis i saken.216 

 

Etter møte med fagpersonene, er det ingen forhold som tyder på at pasientene får faktisk per-

sonskade eller lider fysisk eller psykisk når det gjennomføres tvungen psykisk helsevern.  

 

Helsepersonell har ingen intensjon om å gjennomføre bruk av belteseng på en måte som vil 

skade pasientene, eller gjennomfører perioden i beltesengen på en måte som utsetter pasiente-

ne for lidelser.  

 

Det betyr at pasienter som blir underlagt belteseng som tvangsmiddel, ikke blir utsatt for en 

behandling som er så alvorlig at den faller innunder å være umenneskelig behandling etter Grl 

§ 93 (2).  

 

Det vil derfor ikke være aktuelt å vurdere bruken av belteseng i psykiatrien etter begrepet 

umenneskelig behandling videre i denne avhandlingen, og utelates i det følgende.  

 

Om pasientene utsettes for nedverdigende behandling når belteseng blir benyttet, er ikke like 

klart.  

 

Den mest åpenbare anvendelsen av artikkel 3 er å verne om den fysiske mishandlingen, men 

EMD har også åpnet opp for at konvensjonsbestemmelsen gjelder mindre fysiske eller psy-

kiske lidelser.217 

 

                                                 
215  Labita mot Italia punkt 120.  
216  Samme verk punkt 138. 
217  Cameron (2011) s. 83. 
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EMD har i flere saker konstatert brudd på EMK art. 3 og nedverdigende behandling. 

 

To av sakene vil bli presentert i det følgende.  

 

Den første saken er Tyrer mot Storbritannia218 hvor EMD konkluderte med at situasjonen falt 

innunder virkeområdet til EMK art. 3.219 

 

Saken gjaldt en gutt på 15 år som hadde tatt med øl inn på skolen sammen med noen andre 

gutter. En eldre gutt på skolen hadde sett dette, og rapportert dette til skolen. Det medførte at 

guttene hadde angrepet den eldre gutten, og legemsbeskadiget han. Gutten på 15 år ble dømt 

til å få tre piskeslag med bjerkeris på bare enden. Dette var en straffemetode som var i sam-

svar med den lovgivningen de hadde på den øya.220 

 

Domstolen uttalte først at lidelsene som var påført, ikke var på det nivå at det kunne karakteri-

seres som umenneskelig.221 

 

Det ble videre fremhevet at nedverdigelsen må oppnå et bestemt nivå og må i alle tilfeller 

overgå den vanlige ydmykelse som følger av det å bli straffet.222  

 

Publisitet kan være en relevant faktor når man skal vurdere om straffen er nedverdigende. I 

denne saken ble straffen gjennomført utenom offentligheten. På en annen side fremhevet 

EMD at det kan være at offeret blir nedverdiget i egne øyne, selv om det ikke er oppfatningen 

av de andre personer rundt.223 

 

EMD mente at gutten ikke led psykisk langvarig under gjennomføringen av straffen, men han 

ble behandlet på en måte som ikke var respektfullt av myndighetene. Det viktigste formålet 

med EMK art. 3 var å verne om en persons verdighet og fysisk integritet, og det kunne ikke i 

denne saken utelukkes av gutten hadde hatt negative psykiske effekter med bakgrunn i straf-

fen han fikk.224 

 

                                                 
218  Tyrer mot Storbritannia 
219  Aall (2011) s. 187. 
220  Tyrer mot Storbritannia, punkt 9. 
221  Samme verk punkt 29. 
222  Samme verk punkt 30. 
223  Samme verk punkt 32. 
224  Samme verk punkt 33. 
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Domstolen kom til at straffen var utført på en nedverdigende måte i strid med EMK art. 3. Det 

var et moment at straffen ble gjennomført på guttens nakne bak, noe som ytterligere kunne 

være nedverdigende, men dette ble ikke utslagsgivende i saken.225 

 

Saken viser at domstolen legger vekt på virkningene av straffen og hvordan dette oppleves for 

gutten. Det er grunn til å understreke at det har mindre å si hvordan andre opplever samme 

situasjon, så lenge offeret får plager eller synes at situasjonen er ubehagelig/skremmende.  

 

Den andre saken er Peers mot Hellas226 hvor en mann hadde blitt behandlet på en nedverdi-

gende måte.227 

 

Saken gjaldt en mann som hadde blitt arrestert for brudd på narkotikalovgivningen. Han ble 

overført til et fengsel,228 og han mente at forholdene i fengslet utgjorde umenneskelig og ned-

verdigende behandling.229 

 

Søkeren mente at fengselsforholdene var klanderverdige. Han måtte ofte bruke dagen på å 

ligge i sengen i cellen, fordi det var liten plass. I cellen var det ingen ventilasjon og ikke vin-

du. Han måtte bruke toalettet i nærvær av andre innsatte, og han følte seg ydmyket.230 

 

Domstolen la vekt på at det ved vurderingen av om en handling var nedverdigende, må man ta 

hensyn til om hensikten i seg selv er å ydmyke og fornedre vedkommende. Det er en videre 

vurdering om dette påvirket personen i grad at det er uforenlig med EMK art. 3.231 

 

I saken ble det vurdert de ulike forholdene inne på cellen. Det ble lagt til grunn at myndighet-

ene ikke gjorde noe for å bedre forholdene inne på cellen, noe som viste mangel på respekt for 

mannen.232 Samlet vurdering av fengselsforholdene gjorde at det kunne svekke søkerens 

menneskeverd og vekke følelser av frykt og angst, og muligens bryte den fysiske eller mo-

ralske motstandskraften i mannen. Det ble derfor konstatert at mannen hadde vært utsatt for 

nedverdigende behandling.233  

 

                                                 
225  Samme verk punkt 35.  
226  Peers mot Hellas 
227  Bertelsen (2011) s. 77. 
228  Peers mot Hellas, punkt 8 og 10.  
229  Samme verk punkt 63.  
230  Samme verk punkt 64. 
231  Samme verk punkt 68. 
232  Samme verk punkt 70 og 75. 
233  Samme verk punkt 75. 
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I denne saken var det en samlet vurdering av fengselsforholdene, og de virkningene de ville 

ha på mannen, som utgjorde resultatet. Myndighetene burde utført tiltak vedrørende fengsels-

forholdene, fordi det hadde bedret situasjonen for søkeren.  

 

Med henhold til belteseng som tvangsmiddel, er det et inngripende tvangsmiddel for de som 

utsettes for det. Pasienten blir liggende i en seng med bein og armer fastbundet.  

 

Det er derfor ikke utenkelig at pasienter som utsettes for beltesengen, kan oppleve en viss 

psykisk belastning.  

 

Hvis pasientene utsettes for enkelte handlinger i beltesengen som kan oppleves som skrem-

mende eller ydmykende, kan belastningen bli så stor at handlingen faller over den nedre gren-

se som kreves for at nedverdigende behandling kan konstateres.  
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9.2 Bruk av bekken/flaske etter Grl § 93 (2) 

 

9.2.1 Innledning 

 

Det vil i det følgende redegjøres for om bruk av bekken/flaske på pasienter i belteseng er lov-

lig å utføre i praksis, sett hen til Grunnlovens forbud mot nedverdigende behandling, jfr Grl § 

93 (2).   

 

Det vil ikke bli trukket frem en spesifikk situasjon hvor en pasient har måttet benyttet bek-

ken/flaske i belteseng.  

 

Det skal derimot heller vurderes hvordan bruken av bekken/flaske i belteseng på et generelt 

grunnlag stiller seg i forhold til menneskerettighetene. Det vil tas utgangspunkt i hvordan de 

fleste pasienter vil oppleve situasjonen og hvordan dette vanligvis gjennomføres i praksis.  

 

9.2.2 Situasjonen i praksis 

 

Underveis i møtet med fagperson nr. 1, ble det fortalt at det har forekommet at pasienter må 

på toalettet når de ligger i beltesengen.234 

 

Det er to måter situasjonen kan løses på. Det ene er å føre pasienten til toalettet i transportbel-

ter. Det andre er at pasienten får bekken/flaske å urinere i.235 

 

Det ble presisert at en pasient må være veldig dårlig om vedkommende ikke kan påføres 

transportbelter og deretter gå til toalettet.236 

 

Det vanlige er at pasientene selv kan gå på toalettet, men det er et alternativ at pasienter urine-

rer på bekken/flaske når de oppholder seg i beltesengen.  

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng vil derfor være et alternativ å benytte for helsepersonell i de 

tilfeller hvor pasienten har en ustabil atferd. I denne forbindelse er det vurdert fra miljøperso-

nalet at det ikke er trygt at pasienten benytter toalettet. 

 

                                                 
234  Buhrs (2015a). 
235  Buhrs (2015a). 
236  Buhrs (2015a). 
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Hvor ofte man benytter bekken/flaske, vil variere. På en annen side vil bruk av bekken/flaske 

typisk forekomme de første timene etter en beltelegging, fordi dette er tidspunktet hvor pasi-

enten har minst kontroll.237 

 

Underveis i møte med fagperson nr. 2, ble det fortalt at nesten hver gang en pasient ligger i 

beltesengen, må han/hun på toalettet.238 

 

Fagpersonen fortalte at måten situasjonen ble løst på, var å ta med pasienten på toalettet. Bel-

tene i beltesengen kunne løsnes, så pasienten kunne gå til toalettet med kombinasjonsbeltene 

fastspent. Disse beltene ble derimot løsnet når pasienten kom inn på selve toalettet, så pasien-

tens hender var frie. Alternativt ble kun en hånd løsnet. Her ble det ikke brukt bekken/flaske i 

beltesengen som et alternativ til toalettet.239 

 

Praksisen på dette området kan tyde på at situasjoner kan løses på noe ulike måter, men at det 

vanlige er at pasienter selv kan gå til toalettet med belter påført.  

 

På en annen side er det ikke utelukket at enkelte pasienter kan oppleve at de må urinere på 

bekken/flaske i beltesengen.240 

 

Det understrekes i denne sammenhengen at bekken/flaske i belteseng ikke blir brukt i normal-

tilfeller. Bekken/flaske i belteseng blir kun brukt i unntakstilfeller hvor pasienten er veldig 

dårlig.  

 

Selv om bekken/flaske benyttes i unntakstilfeller, er det av interesse å se på nærmere på denne 

situasjonen, for å finne ut om bruken av bekken/flaske i belteseng strider mot Grunnloven, jfr 

Grl § 93 (2). 

 

9.2.3 Psykisk helsevernloven 

 

Det vil i det følgende bli redegjort for de lovbestemmelsene som regulerer forholdet til hvor-

dan tvangsmidler skal gjennomføres i praksis etter psykisk helsevernloven.  

 

Etter phvl § 4-8 (2) bokstav a) kan helsepersonell anvende belteseng på en pasient i de tilfeller 

hvor dette anses nødvendig.  

                                                 
237  Buhrs (2015b). 
238  Bakke (2015). 
239  Bakke (2015). 
240  Buhrs (2015a). 



77 

 

 

Derimot uttrykker ikke ordlyden i bestemmelsen nærmere hvordan helsepersonell skal løse 

situasjonen om en pasient uttrykker at han/hun må på toalettet underveis i beltesengen, jfr 

phvl § 4-8. 

 

På en annen side er det i formålsbestemmelsen i phvl § 1-1 uttrykket hvordan gjennomføring-

en av psykisk helsevern skal foregå.  

 

Dette vil kunne påvirke bruken av bekken/flaske i belteseng, med bakgrunn i at miljøpersona-

let må følge disse retningslinjene.  

 

Etter phvl § 1-1 fremgår det:  

 

«Formålet med loven her er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer 

på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Formålet er 

videre å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i pasientens behov og 

respekten for menneskeverdet», jfr phvl § 1-1.  

 

Forarbeidene uttrykker at formålsbestemmelsen tar utgangspunkt i pasientens behov, samtidig 

som pasientens menneskeverd skal stå i sentrum. Med pasientens verdighet menes det at tilta-

kene ikke skal gå lenger enn nødvendig, og aldri gjennomføres på en måte som gjør at pasien-

ten blir nedverdiget.241 

 

Det er etter ordlyden i bestemmelsen og forarbeidene tydelig at psykisk helsevernloven pre-

sumeres å stemme overens med menneskerettighetene.  

 

Psykisk helsevernloven kan dermed hindre at helsepersonell bruker bekken/flaske i belteseng 

om det er sannsynlighet for at pasienten blir nedverdiget under gjennomføringen.  

 

Spørsmålet om en behandling vil være nedverdigende, har hatt en sentral plass i menneskeret-

tighetsvernet.  

 

I teorien er det uttrykt at formuleringen i phvl § 1-1 fremhever viktigheten av at psykisk hel-

severnloven omfatter et felt hvor menneskerettighetene har stor aktualitet.242 

 

                                                 
241  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 151. 
242  Riedl (2014) s. 28. 
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Det betyr at om en pasient vil føle at bruken av bekken/flaske i belteseng er nedverdigende, 

kan det stride mot grunnkjernen i psykisk helsevernloven, samt Grl § 93 (2). 

 

Etter phvl § 4-2 (1) fremgår det at «Restriksjoner og tvang skal innskrenkes til det strengt 

nødvendige, og det skal så langt det er mulig tas hensyn til pasientens syn på slike tiltak. Det 

skal bare benyttes tiltak som gir en så gunstig virkning at den klart oppveier ulempene med 

tiltaket». 

 

Forarbeidene uttrykker at det skal være forholdsmessighet mellom tvangen og de formål som 

søkes oppnådd. Integriteten og verdigheten til den enkelte pasient skal respekteres.243 

 

Forarbeidene til psykisk helsevernloven trekker linjer til EMK art. 3 når det redegjøres for det 

rettslige innholdet av phvl § 4-2.244 

 

Bruk av tvangsmidler skal gjennomføres på en måte som ikke er nedverdigende.  

 

Det betyr at om bruken av bekken/flaske gjennomføres på en måte som anses som nedverdi-

gende behandling etter menneskerettighetene, vil det både stride mot Grl § 93 (2) og psykisk 

helsevernlovens regler om gjennomføringen av tvangsmidler.  

 

For å finne ut om bruken av bekken/flaske i belteseng er nedverdigende behandling, vil det i 

det følgende tas utgangspunkt i Grl § 93 (2). Om det skulle vise seg at forholdet faller innun-

der Grl § 93 (2), vil det også stride mot hvordan gjennomføringen av psykisk helsevernloven 

skal foregå, jfr phvl §§ 4-2 og 1-1. 

 

9.3 Er bruk av bekken/flaske på pasienter i belteseng nedverdigende 

behandling etter Grl § 93 (2)? 

 

For at handlingene skal falle innunder anvendelsesområdet til Grl § 93 (2), og således være 

menneskerettsstridig, må mishandlingen ha oppnådd en viss alvorlighetsgrad.245 

 

Hvis det er tale om ydmykelser som ofte kan være et naturlig element av en legitim behand-

ling eller straff, vil ikke handlingen falle innunder virkeområdet til Grl § 93 (2).246 

                                                 
243  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 159. 
244  Samme verk s. 33 og 159. 
245  Se Labita mot Italia punkt 120, Kudla mot Polen, punkt 91.  
246  Se Kudla mot Polen punkt 92, Labita mot Italia, punkt 120, Tyrer mot Storbritannia, punkt 30. 
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Derimot kan Grl § 93 (2) aktualiseres om det oppstår ydmykelser for pasienter som en konse-

kvens av at helsepersonell løser toalettsituasjoner i belteseng på en mindre heldig måte.  

 

For å finne ut om bruk av bekken/flaske i belteseng ligger over denne grensen, må avgjøres på 

bakgrunn av ulike aktuelle momenter som det vil bli redegjort for i det følgende.  

 

De momentene som blir trukket frem i det følgende, kan si noe om hvordan bruk av bek-

ken/flaske i belteseng stiller seg i forhold til pasientene på et generelt grunnlag, og kan si noe 

om bruken er menneskerettsstridig eller ikke.  

 

På bakgrunn av at det i denne avhandlingen ikke er en konkret pasientsituasjon som skal vur-

deres, kan det være momenter som kunne hatt betydning i denne vurderingen som er utelatt i 

det følgende, som eksempelvis alder og kjønn på pasienten. 

 

9.3.1 Tidsmomentet 

 

For det første vil det ha betydning hvor langvarig behandlingen har foregått.247 

 

Om bruk av bekken/flaske i belteseng er et tiltak som tar lang tid for pasientene å gjennomfø-

re, kan det være et moment i retning av at behandlingen er nedverdigende, jfr Grl § 93 (2).  

 

Tidsmomentet vil kunne variere mellom hver enkelt hendelse, fordi pasientene kan oppleve 

situasjonene på ulike måter. Det medfører at enkelte pasienter kan synes det er vanskeligere å 

bruke bekken/flaske i belteseng enn andre pasienter, og dermed bruker lenger tid. Det er en 

subjektiv vurdering som må foretas i det konkrete tilfellet av om tidsmomentet er så langvarig 

at det heller mot å være nedverdigende.  

 

På en annen side er det på generelt grunnlag nærliggende å resonnere dit hen at bruk av bek-

ken/flaske sjelden vil vare i flere timer for de fleste pasientene som må benytte dette.  

 

Når en pasient må bruke bekken/flaske, er det fordi vedkommende ønsker å gå på toalettet. 

Når man ikke får lov til det, men må bruke alternativer som kan oppleves som mindre behage-

lig sett med pasientens syn, vil man nødig ikke bruke lenger tid enn nødvendig.  

 

I den nevnte saken Tyrer mot Storbritannia gjaldt det en gutt som ble utsatt for en spesiell 

straffemetode.  

                                                 
247  Se Tyrer mot Storbritannia punkt 33, Greer (2006) s. 235. 
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Straffemetoden ble gjennomført på den måten at gutten ble lagt over et bord, og gikk tre pis-

keslag.248 

 

EMD fremhevet i saken at gutten ikke led langvarig ved gjennomføringen av straffen.249 

 

Det lå i sakens natur at selve straffen i denne saken ble gjennomført nokså raskt, med tanke på 

at det ble gitt tre piskeslag.  

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng er en behandling, og ikke en straffemetode som saken fra 

EMD.  

 

På en annen side er fellestrekket mellom begge handlingene at de vil gjennomføres nokså 

raskt.  

 

Det er på bakgrunn av dette nærliggende å konkludere med at bruk av bekken/flaske i beltes-

eng har et tidsmoment som ikke er langvarig. Det heller i retning av at forholdet ikke utgjør 

nedverdigende behandling, jfr Grl § 93 (2).   

 

9.3.2 De fysiske og psykiske effektene ved bruk av bekken/flaske i belteseng 

 

De fysiske og psykiske effektene pasientene vil oppleve ved bruk av bekken/flaske i beltes-

eng, vil være et moment i vurderingen av om en behandling er nedverdigende, jfr Grl § 93 

(2).250 

 

Pasientene vil ikke få noen fysiske skader på kroppen som resultat av at de må bruke bek-

ken/flaske i belteseng.  

 

Det er de psykiske effektene av behandlingen som vil være det sentrale.  

 

Når en pasient er i belteseng, skal personalet ha kontinuerlig tilsyn og oppholde seg i samme 

rom som pasienten, om ikke pasienten motsetter seg dette, jfr phvl § 4-8 (4) og psykisk helse-

vernforskriften § 26 (2). 

 

                                                 
248  Tyrer mot Storbritannia punkt 10. 
249  Samme verk punkt 33. 
250  Labita mot Italia punkt 120. 
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Det samme tilsynet fra personalet vil pasienten ha når vedkommende får bruke et toalett, iste-

denfor å måtte bruke bekken/flaske.  

 

Forskjellen er at en pasient som urinerer på bekken/flaske i en belteseng istedenfor på et toa-

lett, vil mest sannsynlig oppleve situasjonen som mer belastende fordi pasientene vil være 

fastspent i en seng, noe som kan oppleves som en mer blottet situasjon.  

 

Når pasienten da nødvendigvis må kle av seg for å kunne urinere, kan dette være en skrem-

mende/ubehagelig situasjon når ansatte vil overvære situasjonen på en så oversiktlig måte. 

 

Mange studier på mekaniske tvangsmidler fokuserer på pleiernes opplevelser og rapporter om 

voldsepisoder, og mindre på psykiatriske pasienters opplevelser av situasjonen.251 

 

På en annen side er det gjort noe forskning på hvordan pasienter opplever å ligge i en beltes-

eng på generelt grunnlag, og hva som er viktig for pasientene når de legges i beltesengen. 

Bruk av bekken/flaske er en av situasjonene som er trukket frem i disse studiene.  

 

De kildene som det vil bli vist til i det følgende, baserer seg på voksenpsykiatri. Derimot er 

det en artikkel som tar for seg ungdom fra 15-17 år.252 I Norge kan kun mekaniske tvangsmid-

ler anvendes på pasienter som er 16 år og oppover, jfr phvl § 4-8 (3), men artikkelen er rele-

vant fordi flesteparten av pasientene som forteller sine historier er 16 eller 17 år. Det er kun 

fire pasienter som var 15 år når de ble lagt i belteseng- av totalt 15 pasienter i artikkelen.  

 

Noe av den forskningen som er utført på pasienters opplevelser ved bruk av belteseng, kan 

klargjøre nærmere hvordan de psykiske effektene ved bruk av bekken/flaske i belteseng vil 

være.  

 

Kildene viser at det viktigste for pasientene da de var lagt i belteseng, var hvordan personalet 

oppførte seg mot dem og hvordan deres holdning var til pasientene. Hvordan personalet opp-

førte seg, la mye av grunnlaget for hvordan pasientene opplevde bruken av mekaniske 

tvangsmidler. Samspill med helsepersonell var helt essensielt.253 

 

                                                 
251  Lantén (2015) s. 2. 

252  Hottinen (2012). 
253  Se Lanthén (2015) s. 2, Hottinen, (2012) s.104. 
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Når personalet ga informasjon om hva som skjedde, og hva som skulle skje, ga det pasientene 

trygghet, kontroll og sikkerhet. Klar informasjon er fremhevet som noe av det som var viktig i 

en situasjon hvor mekaniske tvangsmidler ble benyttet.254 

 

Pasientene opplever beltesengen med både fordel og skade.255 

 

Noen pasienter har gitt uttrykk for følelser som trygghet og sikkerhet når de ble lagt i beltes-

engen. Andre igjen har gitt uttrykk for opplevelser som frykt og sinne.256 

 

Den store forskjellen i hvordan pasientene opplever beltesengen, er også trukket frem av fag-

person nr. 1. Den første gruppen av pasienter føler beltesengen som en trygghet, mens den 

andre gruppen av pasienter aksepterer nødvendigheten av å bruke beltesengen i etterkant, uten 

at de nødvendigvis ser seg enig i bruken. Den tredje gruppen av pasienter mener at belteseng 

er et sterkt inngrep.257 

 

Fagpersonen estimerte fordelingen av pasientene til å være cirka 40-40-20 i disse gruppene.258 

 

Dette viser at pasientene opplever bruken av belteseng på forskjellige måter, selv om det er 

det samme tvangsmiddelet som benyttes.  

 

Den gruppen som hadde mest kritikk mot beltesengen, er i mindretall.  

 

På en annen side er det en gruppe pasienter som ser nødvendigheten av beltesengen i etter-

kant, og noen ganger mens den pågår, uten at de ser seg enig i bruken.259 

 

Når pasienter ikke ser seg enig i bruken av belteseng, kan man ikke utelukke at det er fordi 

opplevelsen i belteseng eller forhold underveis gjennomføres på en måte som påvirker pasien-

tene i negativ grad, som dermed gjør at pasientene sier at de ikke aksepterer bruken av beltes-

engen.  

 

                                                 
254  Lanthén (2015) s. 3. 
255  Hottinen (2012) s. 103. 
256  Lanthén (2015) s. 3 og 4. 
257  Buhrs (2015b). 
258  Buhrs (2015b). 
259  Buhrs (2015b). 
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Nødvendigheten av belteseng kan man ha en forståelse for, nettopp fordi man trenger hjelpe-

midler som kan gjenvinne kontroll, men når man ikke sier seg enig i bruken, kan det være 

fordi selve tvangsmidlet gjennomføres på en måte som setter preg på pasientene.  

 

Om dette skulle være et riktig resonnement i forhold til hvordan pasientene opplever beltes-

engen, er pasientene som opplever belteseng som et sterkt inngrep og de som opplever ubeha-

gelige eller negative forhold, i flertall.  

 

Studier viser at noen pasienter kjenner på følelsen av ydmykelse når de er i belteseng. Ydmy-

kelse kan være det den enkelte pasienten sier det er, istedenfor det en observatør ville forut-

si.260 

 

I et av studiene mente 22,2 % av pasientene at det å kle av seg eller å måtte urinere/ avføre i 

nærvær av helsepersonell inkludert det motsatte kjønn, opplevdes som en form for straff. 22, 2 

% av pasientene mente at det å bruke bekken opplevdes som en straff.261 

 

Dette tyder på at noen pasienter kan oppleve bruk av bekken/flaske i belteseng på en måte 

som kan helle mot å være nedverdigende, jfr Grl § 93 (2).  

 

I denne sammenheng er det viktig å ikke utelukke at flere pasienter enn 22, 2 % kan oppleve 

bruk av bekken/flaske i belteseng som en angstfylt/ydmykende hendelse.  

 

Bakgrunnen er at flertallet av pasientene opplever beltesengen i seg selv som en psykisk be-

lastning. Det er videre naturlig å anta at innføringen av et tiltak som bekken/flaske ikke fører 

til mindre belastning for pasientene, selv om de ikke ser på tiltaket som en direkte straff.  

 

Selv om det i denne artikkelen er fremhevet at de fleste av ungdommene mente at mekanisk 

tvangsmiddel er et nødvendig tiltak i psykiatrien, ønsket pasientene at de hadde fått mulighe-

ten til å bruke toalettet og dusjen, på samme måte som de ønsket privatliv når de skulle skifte 

klær og gjøre sitt fornødne på toalettet.262 

 

Noen pasienter kan ha et større behov for privatliv enn andre pasienter, og dermed føle bruk 

av bekken/flaske som nedverdigende hvis det ikke blir tatt hensyn til dette, jfr Grl § 93 (2).  

 

                                                 
260  Herrera (2006) s. 1 og 2, Hottinen (2012) s. 107. 
261  Hottinen (2012) s. 103. 
262  Samme verk s. 104. 
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«Some patients soil themselves in the process of menstruation, incontinence, or vomiting, or 

have other conditions that create some level of embarrassment or repugnance to themselves 

or others. While rarely dangerous, such conditions often cause feelings of humiliations to the 

patient and avoidance by others».263 

 

Pasienter som har visse behov som det ikke blir tatt hensyn til i denne sammenheng, vil lettere 

være utsatt for en behandling som er nedverdigende fordi måten situasjonen er løst på, mest 

sannsynlig vil svekke pasientenes mentale motstandskraft i så høy grad at behandlingen stri-

der mot Grl § 93 (2).  

 

På en annen side er det ingen forhold som tilsier etter møtet med fagpersonene at individuelle 

tilpasninger ikke blir foretatt med hensyn til pasientene.  

 

Hvis man ser bort fra spesielle behov som hver enkelt pasient kan ha, er det klart at pasienter 

som er underlagt tvungen psykisk helsevern vil oppleve forhold som vil bli sett på som nega-

tivt i deres øyne. 

 

Dette kommer man ikke bort fra. Begrunnelsen er at pasientene ikke har full selvbestemmel-

sesrett, noe som kan påvirke hvordan de oppfatter situasjonene.  

 

Ubehageligheter i seg selv kan ikke tilsi at situasjonen er nedverdigende, jfr Grl § 93 (2).  

 

Pasientene er innlagt på en institusjon for å få behandling.  

 

Det må derfor være naturlig at pasientene vil oppleve visse forhold som negativt, så lenge 

ikke behandlingen i seg selv gir negative psykiske effekter for pasientene som utsettes for 

den.  

 

Dette er også understreket i artikkelen fra Herrera:  

 

«In these instances, humiliation or fear is not always sufficient reason to avoid the situation 

entirely».264 

 

Videre:  

 

                                                 
263  Metzner (2007) s. 424. 
264  Herrera (2006) s. 2. 
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“Visits to the clinic can involve catheters, bedpans, frank discussions about bodily secretions, 

nakedness in front of strangers and so on».265 

 

Så lenge helsepersonell gjør det de kan for at pasientene skal oppleve bruken av bekken/flaske 

på en så verdig måte som mulig, samtidig som spesielle behov pasientene har blir tatt hensyn 

til, kan en del av den psykiske belastningen reduseres eller elimineres.  

 

Med bakgrunn i det overnevnte, vil flertallet av pasientene i belteseng oppleve beltesengen i 

seg selv som en psykisk belastning. 

 

Det naturlige er å resonnere videre at flertallet av pasientene vil føle at bruk av bekken/flaske 

i belteseng også er en psykisk belastning, med bakgrunn i at flertallet av pasientene føler bel-

tesengen i seg selv som en psykisk belastning, og enkelte pasienter mener at bekken/flaske i 

belteseng er en straff. 

 

Derimot vil ikke den psykiske belastningen som pasientene utsettes for ved bruk av bek-

ken/flaske være så alvorlig at behandlingen vil helle mot å være nedverdigende, jfr Grl § 93 

(2).  

 

Når pasientene selv framhever at opplevelsene totalt sett bedres med kommunikasjon fra per-

sonalets side, vil ikke den påførte psykiske belastningen være så alvorlig at dette aktualiserer 

Grl § 93 (2).  

 

Det er ingen forhold som tyder på at den psykiske belastningen pasientene påføres i situasjo-

nen er så høy at de ikke klarer å takle dette, og at dette gir store konsekvenser for pasientene i 

ettertid.  

 

Fagpersonene understreket selv viktigheten av å ha god kommunikasjon med pasientene når 

de ligger i beltesengen.  

 

Kommunikasjon med pasientene er derfor ikke noe som uteblir i en slik situasjon.  

 

Det er etter en vurdering klart at bruk av bekken/flaske i belteseng ikke vil gi så store negative 

psykiske effekter at Grl § 93 (2) kan anses krenket på dette grunnlag.  

 

                                                 
265  Samme side.  



86 

 

9.3.3 Helsetilstanden til pasientene 

 

Visse egenskaper hos pasientene kan tilsi at bruk av bekken/flaske i belteseng ikke bør benyt-

tes. 

 

Helsetilstanden til pasientene kan ha betydning i forhold til om en behandling er nedverdigen-

de.266 Det er her en subjektiv vurdering som vil stå i sentrum.  

 

Det rettslige spørsmålet i denne sammenheng er om psykiatriske pasienter er dårligere rustet 

til å takle bruk av bekken/flaske på bakgrunn av at de har psykiske problemer, og dermed på 

dette grunnlag vil være utsatt for nedverdigende behandling i strid med Grl § 93 (2) når bek-

ken/flaske i belteseng blir brukt.  

 

Hvis pasientene får spesielle utfordringer/belastninger når de må bruke bekken/flaske i beltes-

eng, og denne økte belastningen er en konsekvens av deres generelle helsetilstand, kan det 

være menneskerettsstridig å pålegge pasientene bruk av bekken/flaske i belteseng.  

 

Begrunnelsen er at når helsepersonell velger å bruke bekken/flaske på pasienter i belteseng, 

har de plikt til å ta hensyn til at alle pasientene de behandler har psykiske problemer, selv om 

sykdomsbilde/diagnose naturlignok vil være forskjellig på pasientene. 

 

En oppfatning kan være at pasientene på bakgrunn av deres generelle psykiske tilstand ikke 

skal bruke bekken/flaske når de er i belteseng fordi deres helsemessige tilstand ikke tilsier at 

de klarer den økte belastningen det kan være å bruke bekken/flaske.   

 

Studier har vist at noen pasienter opplever at de får tilbakeslag av vonde minner, og får følel-

ser som angst og redsel. Pasienter har også kjent på følelsen at de blir ydmyket.267 

 

Det betyr at når det er en økt risiko for at denne pasientgruppen kan se på bekken/flaske som 

skremmende, belastende og gi frykt, kan helsetilstanden være på et nivå at det ikke er forsvar-

lig at pasientene må benytte bekken/flaske i belteseng.  

 

På en annen side kan ikke pasientene skånes for alle ubehageligheter.  

 

                                                 
266  Labita mot Italia punkt 120. 
267  Lanthén (2015) s. 4, Herrera (2006) s. 2.  
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Selv om det kan være grunn til å påstå at denne pasientgruppen mulig ikke har de beste forut-

setninger for å takle bruk av bekken/flaske, er det ingen forhold som tyder på at helsetilstan-

den til pasientene er så svekket at de ikke under noen omstendigheter klarer å takle dette.  

 

Som fremhevet tidligere, er det viktige for pasientene hvordan belteleggingen skjer og hvor-

dan helsepersonell løser situasjonen.268 

 

Det er ingen omstendigheter som tyder på at pasientene ikke klarer å takle bruk av bek-

ken/flaske i belteseng, så langt omstendighetene rundt gjøres på så skånsom måte som mulig 

og helsepersonell tilrettelegger for den enkelte.  

 

På bakgrunn av dette er ikke den generelle helsetilstanden til pasientene på det nivå at bruk av 

bekken/flaske i belteseng bør unngås.  

 

Dette heller i retning av at bruk av bekken/flaske i belteseng ikke utgjør nedverdigende be-

handling, jfr Grl § 93 (2).  

 

9.3.4 Formålet med å bruke bekken/flaske i belteseng  

 

Hva som har vært formålet med et tiltak, kan ha betydning i forhold til om en behandling er 

nedverdigende, jfr Grl § 93 (2).269 

 

EMD har i flere saker vurdert hva som har vært formålet med et tiltak som myndighetene har 

utført. Hvis myndighetene har utført handlinger som med vilje har hatt som ønske å påføre et 

offer smerte, vil forholdet nokså raskt være menneskerettsstridig.270 

 

Begge fagpersonene har underveis i sine møter understreket betydningen av at alt helseperso-

nell gjør, utføres på så skånsom måte som mulig for pasientene.  

 

Fagperson nr. 1 uttalte at bruk av bekken/flaske er mest aktuelt i starten av en belteleggingssi-

tuasjon, hvor pasienten naturlignok er mest urolig.271 

 

Pasientene vil på sin side være nokså dårlig for at toalett ikke kan benyttes istedenfor bek-

ken/flaske.272 

                                                 
268  Bakke (2015). 
269  Bertelsen (2011) s. 73 og 74. 
270  Samme sted. 
271  Buhrs (2015b). 
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Det overordnede formålet med tiltaket er å beskytte pasienten fra å skade personalet eller seg 

selv. Det er tryggere å la pasienten urinere i sengen med belter fastspent kroppen, enn at ved-

kommende skal gå til et eget toalett.  

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng kan derfor være en fordel for både pasienten og miljøper-

sonalet i enkelte tilfeller.  

 

Det er derfor en saklig og god grunn til at helsepersonell i disse situasjonene bestemmer at 

pasienten må bruke bekken/flaske å urinere i.  

 

Det er ingen forhold som tyder på at formålet med å bruke bekken/flaske i belteseng er å påfø-

re pasienten smerte, eller har som ønske å ydmyke pasienten.  

 

Det heller mot at bekken/flaske i belteseng ikke utgjør en nedverdigende behandling, jfr Grl § 

93 (2).  

 

9.3.5 Samlet vurdering 

 

Om bruk av bekken/flaske i belteseng utgjør nedverdigende behandling i strid med Grl § 93 

(2), avgjøres på bakgrunn av en samlet vurdering av de aktuelle momenter ovenfor.273 

 

Etter å ha vurdert ulike forhold, er det ingen elementer som tyder på at bruk av bekken/flaske 

i belteseng oppnår den alvorlighetsgraden som kreves for at behandlingen faller innunder an-

vendelsesområdet til Grl § 93 (2), og dermed må forbys.  

 

Pasientene vil oppleve en psykisk belastning når de må urinere på bekken/flaske, men ved å 

se hen til formålet med tiltaket og at den påførte belastningen til en viss grad kan avhjelpes 

med gode dialoger fra personalets side, vil ikke handlingen oppnå den alvorlighetsgraden som 

kreves for at situasjonen skal være menneskerettsstridig, jfr Grl § 93 (2). Belastningen i dette 

tilfellet må godtas.  

 

Helsetilstanden til pasientene kan ikke sies å være på et nivå som gjør at pasientene ikke har 

mulighet til å takle situasjonen. Det skal også legges vekt på at når bekken/flaske blir brukt i 

belteseng, er det ikke tale om et tidsmoment som er spesielt langvarig.  

                                                                                                                                                         
272  Buhrs (2015a). 
273  Se Labita mot Italia punkt 120, Tyrer mot Storbritannia punkt 30. 
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Intensjonen med å bruke bekken/flaske i belteseng er å beskytte pasienten fra å skade seg selv 

eller andre, og det er ingen forhold som er i nærheten av å tyde på at helsepersonell ønsker at 

pasientene skal bli ydmyket i denne situasjonen.  

 

Det kreves i dette tilfellet noe mer til for at bruk av bekken/flaske på generelt grunnlag er en 

behandlingsform som anses å være menneskerettsstridig, jfr Grl § 93 (2). 

 

Det er derfor klart at bruk av bekken/flaske i belteseng ikke faller inn under å være nedverdi-

gende behandling etter Grl § 93 (2), og vil dermed heller ikke stride mot hvordan tvangsmid-

ler skal gjennomføres etter psykisk helsevernloven, jfr phvl §§ 1-1 og 4-2. 
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10  Grunnloven § 102 (1) første setning 

 

Hvis en bestemt praksis i forbindelse med bruk av belteseng er utført på en måte som er i 

overenstemmelse med Grl § 93, kan praksisen fremdeles stride mot retten til privatlivet etter 

Grl § 102. Se nærmere punkt 10.1.3. 

 

Det vil først bli foretatt en nærmere redegjørelse for det rettslige innholdet av Grl § 102.  

 

Det fremgår av Grl § 102 (1) første setning at «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og 

familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon». 

 

Grl § 102 verner om flere rettigheter, men i forhold til bruk av belteseng som tvangsmiddel, er 

det retten til respekt for privatlivet som vil være det aktuelle. 

 

Retten til respekt for familieliv, hjem og kommunikasjon faller utenfor.  

 

Etter å ha redegjort for det rettslige innholdet av Grl § 102, vil praksisen med bruk av bek-

ken/flaske på pasienter i belteseng bli vurdert opp mot Grunnlovsbestemmelsen.  

 

Deretter vil en ny situasjon i beltesengen bli vurdert. I enkelte tilfeller velger miljøpersonalet 

å opprettholde belteregime i beltesengen selv om pasientene sover, uten at dette løses opp. 

Denne situasjonen vil bli vurdert opp mot pasientenes rett til respekt for privatlivet etter Grl § 

102.  

 

10.1 Nærmere om det rettslige innholdet av Grl § 102 

 

10.1.1 Forholdet mellom Grunnloven § 102 første og annet ledd 

 

Det fremkommer av Grl § 102 (1) første setning at enhver har rett til respekt for sitt privatliv. 

 

Videre følger det av Grl § 102 (2) at «Statens myndigheter skal sikre et vern om den personli-

ge integritet».  

 

Spørsmålet er hvordan Grl § 102 første og annet ledd forholder seg til hverandre.  
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Forarbeidene trekker frem at Grl § 102 (2) skal forstås på den måte at myndighetene har en 

generell plikt til å sørge for den enkeltes personlige integritet.274 

 

Den personlige integritet kan blant annet sikres gjennom lovgivning.275 

 

Forarbeidene uttrykker at for å inkludere et generelt personvern i andre lands konstitusjoner 

og andre menneskerettighetskonvensjoner, har begrepet privatlivets fred blitt tolket utvidende. 

For at det ikke skal forekomme uklarheter rundt dette, fremgår det av forarbeidene at en 

grunnlovsbestemmelse bør omfatte personvernet i vid forstand.276 

 

Personvern i vid forstand er nå hjemlet i Grl § 102 (2).  

 

Personvern innebefatter ivaretakelse av en persons integritet. Dette betyr at myndighetene 

skal ivareta enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse. Per-

sonvernbegrepet omfatter retten til privatliv.277 

 

Det betyr at begrepet privatliv i Grl § 102 (1) første setning er en del av det som faller innun-

der det generelle vernet i Grl § 102 (2). 

 

Det vil i det følgende konsentreres om begrepet privatliv etter Grl § 102 (1) første setning.  

 

10.1.2 Nærmere om retten til privatliv 

 

Ordlyden i Grl § 102 (1) første setning gir ingen veiledning på hva som menes med begrepet 

privatliv.  

 

Forarbeidene uttrykker derimot at det er sikker praksis at bestemmelsen omfatter både den 

fysiske og psykiske integriteten. Med praksis mener man her EMD sin praksis ved tolkning av 

EMK art. 8.278 

 

Noe nærmere forklaring på hva som menes med den fysiske og psykiske integriteten, kommer 

ikke klart frem.  

 

                                                 
274  Dok.nr. 16 (2011-2012) s. 177. 
275  Samme sted. 
276  Samme sted.  
277  Samme sted. 
278  Samme verk s. 170. 
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Derimot uttrykker forarbeidene at grunnlovfesting vil medføre at man klarer å løfte de inter-

nasjonale menneskerettighetsprinsipper om rett til privatliv inn i en norsk kontekst.279 

 

Videre:  

 

«En grunnlovsfesting av privatlivets fred, personvern og personopplysningsvern vil fremheve 

det rettslige utgangspunkt om ivaretakelse av disse verdiene i norsk rett. Den nærmere vurde-

ringen eller avveiningen av hvor langt en slik grunnlovsbestemmelse strekker seg, vil måtte 

forstås i lys av og suppleres med det internasjonale konvensjonsvernet og med tidligere ulov-

festet rett».280 

 

Forarbeidene er klare på at internasjonale menneskerettigheter vil få betydning ved tolkning 

av hvor langt Grl § 102 rekker.  

 

Nærmere forklaring på hva som menes med den fysiske og psykiske integritet, kan dermed 

søkes forklart fra internasjonal rett.  

 

Forarbeidene trekker frem Verdenserklæringen art. 12, SP art. 7 og EMK art. 8 i denne sam-

menheng. Videre også praksis fra EMD.281 

 

Forarbeidene uttrykker at disse internasjonale menneskerettigheter skal ha betydning ved 

tolkningen av Grl § 102 (1) første setning.  

 

Dette viser også en avgjørelse fra Høyesterett.  

 

I Rt. 2015 s. 93 er det fremhevet at Grl § 102 kom inn med Grunnlovsreformen i år 2014, og 

bygger på SP art. 17 og EMK art. 8. Likhetstrekkene med EMK er store.282 

 

Samtidig er det uttalt at uttrykket privatliv favner vidt.283  

 

I Høyesterettsdommen ser man hen til EMD sin praksis, og presiserer at begrepet privatliv 

omfatter «menneskets fysiske og psykiske integritet, alle de ulike elementene i den enkeltes 

identitet i videste forstand, og den personlige autonomi».284 

                                                 
279  Samme verk s.175. 
280  Samme sted. 
281  Samme verk s. 170.  
282  Rt. 2015 s. 93 punkt 57. 
283  Samme verk punkt 58. 
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EMD har i saken Pretty mot Storbritannia285 uttalt:286 

 

«As the Court has had previous occasion to remark, the concept of "private life" is a broad 

term not susceptible to exhaustive definition. It covers the physical and psychological integri-

ty of a person {…}. It can sometimes embrace aspects of an individual’s physical and social 

identity {….}. Elements such as, for example, gender identification, name and sexual orienta-

tion and sexual life fall within the personal sphere protected by Article 8 {….}. Article 8 also 

protects a right to personal development, and the right to establish and develop relationship 

with other human beings and the outside world {….}».287 

 

Domstolen gir uttrykk for at begrepet privatliv er et begrep som favner vidt. Privatlivet dekker 

den fysiske og psykiske integritet. Det kan i tillegg omfatte den fysiske og sosiale identitet. 

Visse sider faller innunder området som omfattes av artikkel 8, som kjønnsidentifikasjon, 

navn, seksuell legning og seksuallivet. Artikkel 8 verner også om retten til å utvikle forhold til 

andre mennesker og med omverden.  

 

Når en pasient legges i belteseng, kan det omfatte den fysiske integriteten. Pasienten får ikke 

bestemme over seg selv. Kroppen blir fastspent i belter, og det er andre som bestemmer over 

dine kroppslige funksjoner.  

 

Videre kan belteseng ramme en persons psykiske integritet. Hvis en pasient opplever visse 

forhold som belastende underveis i beltesengen, og det påvirker den enkelte persons følelses-

liv, kan det være et inngrep i retten til respekt for privatlivet.  

 

EMD har i saken Bensaid mot Storbritannia fremhevet at den psykiske helsen er en viktig del 

av privatlivet i forbindelse med den psykiske integritet, og at mental stabilitet er en viktig 

forutsetning for at vernet om retten til privatliv skal være opprettholdt.288 

 

Spørsmålet man kan stille seg er om retten til privatliv er absolutt, eller om det er forhold som 

tilsier at det kan gjøres unntak i dette rettighetsvernet.  

 

                                                                                                                                                         
284  Samme punkt.  
285  Pretty mot Storbritannia 
286  Bertelsen (2011) s. 238. 
287  Pretty mot Storbritannia punkt 61. 
288  Bensaid mot Storbritannia punkt 47. 
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I forhold til ordlyden i Grl § 102 er det ikke oppstilt noen begrensninger som tilsier at det kan 

være legitimt å fravike vernet.  

 

På en annen side er det i Høyesterett fremhevet at Grl § 102 ikke kan gjennomføres fullt ut 

uten unntak:  

 

«I tråd med de folkerettslige bestemmelsene som var mønster for denne delen av § 102, vil det 

være tillatt å gripe inn i rettighetene etter første ledd første punktum dersom tiltaket har til-

strekkelig hjemmel, forfølger et legitimt formål og er forholdsmessig».289 

 

Det betyr at visse handlinger anses som legitime selv om de griper inn i den enkeltes privatliv, 

uten at Grunnloven anses krenket.  

 

Dette er en forskjell fra Grl § 93, som det derimot ikke kan gjøres unntak fra.  

 

Om en psykiatrisk pasient legges i belteseng, kan det være forhold som griper inn i den fysis-

ke eller psykiske integriteten til pasienten uten at dette automatisk er i strid med Grl § 102 (1) 

første setning.  

 

Både SP art. 17 og EMK art. 8 oppstiller en ordlyd som viser at vernet om retten til privatliv 

ikke er absolutt.  

 

Det første vilkåret som må være oppfylt for at inngrepet kan forsvares, er at tiltaket har 

hjemmel i lov.290 

 

EMD har presisert i saken The Sunday times291 at kravet om hjemmel i lov dekker både skre-

ven lov og lovregler som er etablert gjennom sedvanerett.292  

 

Det er derfor klart at ikke bare formell lov omfattes. Rettsregler som har blitt til gjennom 

rettspraksis kan være tilstrekkelig.  

 

Det stilles to krav til lovhjemmelen. Lovhjemmelen må oppfylle visse kvalitetskrav for at 

rettssikkerheten til pasientene skal være ivaretatt. 

 

                                                 
289  Rt. 2015 s. 93 punkt 60. 
290  Samme punkt. 
291  Sunday Times mot Storbritannia punkt 47. 
292  Bertelsen (2011) s. 267. 
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Lovhjemmelen må for det første være tilstrekkelig tilgjengelig slik at pasientene vet hva som 

gjelder for sin sak.293  

 

Rettsregelen må være mulig for pasientene å kunne sette seg inn i. Dette forutsetter at rettsre-

gelen er publisert eller gjort kjent på en måte som gjør at det er mulig å finne frem til rettstil-

standen på området.294 

 

I tillegg må lovregelen være forutsigbar. Pasientene må gjennom lovregelen har mulighet til å 

forutse konsekvensene som den enkeltes handlinger kan medføre. På en annen side stilles det 

ikke krav om at det skal være mulig å forutse konsekvensene med hel sikkerhet. Dette ville 

ikke være oppnåelig å få til.295  

 

Det betyr blant annet at ordlyden må ha en tilstrekkelig presisjon nok til at myndighetene ikke 

kan utføre handlinger som strider mot de rettighetene som skal beskytte pasientene.296 

 

Det andre vilkåret som må være oppfylt for at inngrepet kan forsvares, er at tiltaket har et le-

gitimt formål.297 

 

I forhold til EMK art. 8 (2) fremgår det at formålet må være av hensyn til den «nasjonale sik-

kerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kri-

minalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter».  

 

Hvis en pasient må legges i belteseng, kan formålet være å forbygge uorden, beskytte helse 

eller verne om at andres rettigheter blir krenket. En pasient som ikke legges i belteseng når 

dette anses som nødvendig, kan utsette andre pasienter for fare eller skade, eller skape store 

uroligheter blant andre pasienter.  

 

Det tredje vilkåret som må være oppfylt, er at tiltaket skal være forholdsmessig.298  

 

Høyesterett har uttalt at: 

 

                                                 
293  Sunday Times mot Storbritannia punkt 49. 
294  Bertelsen (2011) s. 268. 
295  Sunday Times mot Storbritannia punkt 49. 
296  Bertelsen (2011) s. 268. 
297  Rt.2015 s. 93, punkt 60. 
298  Samme punkt. 
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«Forholdsmessighetsvurderingen må ha for øye balansen mellom de beskyttede individuelle 

interessene på den ene siden og de legitime samfunnsbehovene som begrunner tiltaket på den 

andre».299 

 

I forhold til bruk av belteseng, må det foretas en vurdering av om unntak fra retten til privatli-

vet er berettiget sett hen til det som er formålet med tiltaket, til sammenligning med den be-

lastningen som inngrepet medfører for pasienten.  

 

I EMK art. 8 (2) fremgår det at tiltaket skal være «nødvendig i et demokratisk samfunn». 

 

Dette er den samme forholdsmessighetsvurderingen som ble fremhevet av Høyesterett.  

 

Det er formålet med tiltaket som skal veie mot den belastningen som pasienten vil føle på når 

rettigheten blir overtrådt.  

 

I saken Buck mot Tyskland300 har EMD nærmere presisert hva som menes med vilkåret nød-

vendig i et demokratisk samfunn etter EMK art. 8.301 

 

Saken gjaldt en mann som hadde overskredet fartsgrensen på en veistrekning med en firmabil. 

Faren til han som hadde overtrådt fartsgrensen, var eier av selskapet og firmabilen. Faren 

klagde på at Politiet hadde ransaket bolig- og forretningslokaler som ledd i etterforsk-

ningen.302 

 

EMD fremhevet i saken:  

 

«Under the Courtʹs settled case-law, the notion of "necessity" implies that the interference 

corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is proportionate to the legiti-

mate aim pursued {….}. In determining whether an inference is "necessary in a democratic 

society", the Court will take into account that a certain margin of appreciation is left to the 

Contracting States».303 

 

                                                 
299  Samme punkt.  
300  Buck mot Tyskland. 
301  Bertelsen (2011) s. 275. 
302  Buck mot Tyskland punkt 11, 14 og 16. 
303  Samme verk punkt 44.  
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Domstolen fremhever i saken at begrepet nødvendig forutsetter at tiltaket gjennomføres på 

bakgrunn av tungtveiende samfunnsbehov og at det står i et rimelig forhold til det formålet 

som skal oppnås gjennom tiltaket.  

 

I forhold til begrepet nødvendig, betyr det at en pasient som har en utagerende atferd ikke kan 

legges i belteseng om det er tilstrekkelig å prate med pasienten for å roe ned situasjonen, og 

formålet med å beskytte andre pasienters rettigheter blir opprettholdt.  

 

EMD har fremhevet at det skal være et rimelig forhold mellom formålet som skal oppnås og 

belastningen som personen påføres.304  

 

Det er staten som har ansvaret om tiltaket ikke kan forsvares.305 

 

Det betyr at om belastningen for personen som utsettes for tiltaket blir høy, samtidig som 

formålet ikke står sterkt, vil ikke inngrepet være nødvendig i et demokratisk samfunn, jfr 

EMK art. 8 (2).  

 

10.1.3 Forholdet mellom Grl §§ 93 (2) og 102 (1) første setning 

 

Innledning 

 

I punkt 9.1 og 10.1 har det rettslige innholdet av Grl §§ 93 (2) og 102 blitt nærmere klarlagt. 

 

Både Grl §§ 93 og 102 kan ha en relevans når det er spørsmål en om en praksis etter phvl § 4-

8 strider mot menneskerettighetene.  

 

Det er av betydning å vite hvordan forholdet mellom de aktuelle Grunnlovsbestemmelsene er, 

med bakgrunn i at samme praksis i psykiatrien kan vurderes opp mot begge Grunnlovsbe-

stemmelsene.  

 

Nærmere om Grl §§ 93 (2) og 102 (1) første setning  

 

Forarbeidene uttrykker ikke hvordan Grl §§ 93 (2) og 102 (1) første setning står i forhold til 

hverandre.  

 

                                                 
304  Bertelsen (2011) s. 176. 
305  Samme sted. 
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Derimot fremhever forarbeidene: 

 

«I henhold til EMK kan integritetskrenkelser som ikke omfattes av artikkel 3 likevel være kon-

vensjonsstridige dersom de innebærer et inngrep i privatlivets fred, jf. EMK artikkel 8».306 

 

Det tyder på at EMK art. 8 har et videre anvendelsesområde enn EMK art. 3.  

 

EMD har i saken Wainwright mot Storbritannia307 vurdert forholdet først etter EMK art. 3 og 

deretter EMK art. 8.308 

 

Saken gjaldt to personer som måtte strippe for å få lov til å besøke et familiemedlem i fengsel. 

Den ene personen hadde cerebral parese og det var måten som undersøkingen hadde foregått 

på som hadde svekket personene mentalt.309 

 

Domstolen vurderte først forholdet etter EMK art. 3 og konkluderte etter hvert med at hand-

lingen ikke var nedverdigende behandling.310 

 

Videre fremhevet EMD at i enkelte tilfeller kan EMK art. 3 favne litt for kort. I de tilfellene 

kan EMK art. 8 gi beskyttelse fordi retten til privatliv innebefatter den fysiske og moralske 

integritet.311 

 

Både EMK art. 3 og art. 8 vil omfatte den fysiske og psykiske integritet.  

 

Forskjellen er at EMK art. 8 favner videre enn det EMK art. 3 gjør.  

 

I teorien er det fremhevet i at «de mest intense eller ydmykende inngrep dekkes av artikkel 3, 

slik at artikkel 8 konsumeres».312 

 

Man kan spørre seg om det samme gjelder for Grunnloven; vil Grl § 102 (1) første setning gi 

beskyttelse om handlingen ikke er så alvorlig at den faller innunder Grl § 93 (2)? 

 

                                                 
306  Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 109.  
307  Wainwright mot Storbritannia 
308  Aall (2011) s. 196. 
309  Wainwright mot Storbritannia punkt 7, 10, 11-16. 
310  Samme verk punkt 41 og 42. 
311  Samme verk punkt 43. 
312  Aall (2011) s. 196. 
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Begge bestemmelser omfatter den fysiske og psykiske integritet, men det er høyere terskel for 

at et forhold faller innunder Grl § 93 enn for Grl § 102, samtidig som Grl § 102 favner videre.  

 

Det vil derfor være klart at man kan vurdere forholdet etter Grl § 102 om handlingen ikke 

dekkes av Grl § 93.  

 

Videre kan man spørre seg om Grl §§ 93 og 102 kan benyttes ved siden av hverandre i kon-

kurrens.  

 

Spørsmålet vil da være om en pasient får bedre vern ved at begge rettigheter blir benyttet, 

fordi det er enkelte sider ved handlingen som faller utenfor den ene lovbestemmelse.313 

 

I Costello-Roberts saken mot Storbritannia314 har EMD gitt uttrykk for at den enkeltes fysiske 

integritet kan være bredere enn det som er tiltenkt etter EMK art. 3. Det vil gjøre at søkerens 

klage kan bli undersøkt på bakgrunn av både EMK art. 3 og 8.315 

 

Domstolen er åpen for at EMK art. 3 og 8 kan anvendes i konkurrens fordi den ene konven-

sjonsbestemmelse favner videre.  

 

På en annen side vil det utvidende anvendelsesområdet for den fysiske og psykiske integrite-

ten som faller innunder Grl § 102, bli mindre aktuell i denne avhandlingen. 

 

Når en pasient ligger i belteseng, vil det være en enkeltstående situasjon som er forholdsvis 

kortvarig.  

 

Om en pasient blir fratatt muligheten til å bygge relasjoner med for eksempel andre mennes-

ker, og med omverden, vil det være forhold som ikke kan bygges på bruken av belteseng, 

fordi tidsaspektet med belteseng er kortvarig. Det samme vil gjelde for pasienter som fratas 

muligheten til seksualliv og ha en kjønnslig identitet. Mister pasientene denne retten, vil det 

være forhold under institusjonsoppholdet som har skyld i det, og ikke beltesengen spesifikt.   

 

Det betyr at det utvidende anvendelsesområdet i Grl § 102, som ikke faller innunder Grl § 93, 

ikke blir aktuelt her.  

 

                                                 
313  Samme sted. 
314  Costello.-Roberts mot Storbritannia punkt 34. 
315  Aall (2011) s. 196. 
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Hadde praksisen med bruk av bekken/flaske i belteseng falt innunder virkeområdet til Grl § 

93, hadde det ikke vært grunn til å vurdere Grl § 102, fordi situasjonen i beltesengen hadde 

blitt fanget opp av Grl § 93. 
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10.2  Bruk av bekken/flaske i belteseng- Grl § 102 

 

10.2.1 Innledning 

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng vil ikke på generelt grunnlag være en behandlingsform som 

strider mot forbudet om nedverdigende behandling i Grl § 93 (2).  

 

På en annen side kan tiltaket fremdeles være menneskerettsstridig, om bruk av bekken/flaske i 

belteseng utgjør et brudd på retten til respekt for privatlivet, jfr Grl § 102 (1).  

 

Begrepet privatliv i Grl § 102 (1) omfatter den fysiske og psykiske integritet.316 

 

Bruk av belteseng i seg selv omfattes av den fysiske integriteten fordi pasientene sitter fast-

bundet i en seng uten mulighet til å kunne bestemme over sin kropp, og ha mulighet til å be-

vege seg hvor man ønsker.  

 

Ved å se på bruken av bekken/flaske i belteseng isolert sett, har pasientene selvbestemmelses-

rett om de ønsker å bruke bekken/flaske i beltesengen, eller velge å holde seg. Det er bruk av 

toalettet som pasientene ikke får benytte.  

 

Det er ikke noe ytterligere inngrep i deres fysiske integritet at pasientene må benytte bek-

ken/flaske når de må urinere, annet enn at de ligger i belteregime fremdeles når dette gjen-

nomføres.  

 

På bakgrunn av at det fokuseres på den spesifikke problemstillingen som oppstår når pasien-

tene må urinere på bekken/flaske i belteseng, vil det vurderes om dette forholdet omfattes av 

den psykiske integriteten til pasientene.  

 

Redegjørelse for hvordan bruk av bekken/flaske i belteseng gjennomføres i praksis, se punkt 

9.2.2. 

 

10.2.2 Psykisk helsevernloven 

 

Psykisk helsevernloven verner om integriteten til pasientene.  

                                                 
316  Dok.nr. 16 (2011-2012) s. 170. 
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Etter phvl § 1-1 skal «pasientens behov og respekten for menneskeverdet» sikres når det ut-

øves ulike tiltak som er fastsatt i loven.  

 

Pasientene kan ha ulike behov, noe som betyr at helsepersonell må ta hensyn til disse behove-

ne når tiltak gjennomføres etter loven.  

 

Forarbeidene fremhever at det skal tas hensyn til pasientenes verdighet, samtidig som ikke 

tiltakene skal gå lenger enn nødvendig. Tiltakene skal ikke utføres på en måte som gjør at 

pasienten blir nedverdiget under gjennomføringen.317 

 

I teorien er det trukket frem at forarbeidene skal forstås på den måte at det er den totale situa-

sjonen til pasienten som det skal tas hensyn til. Personlige forutsetninger hos pasienten er for-

hold som skal respekteres. De tilfeller hvor helsepersonell ikke tar hensyn til pasientenes per-

sonlige integritet, vil i så fall gjennomføres i strid med phvl § 1-1.318 

 

Helsepersonell kan ikke kun handle ut i fra medisinske vurderinger, men må ta hensyn til 

andre forhold hos pasientene for at integriteten til den enkelte skal være ivaretatt.319 

 

Den personlige integritet vernes også av phvl § 4-2.  

 

Restriksjoner og tvang skal begrenses til det som er strengt nødvendig, og det skal så langt det 

er mulig tas hensyn til pasientens syn på tiltaket, jfr phvl § 4-2 (1) første setning.  

 

Forarbeidene fremhever at det skal være forholdsmessighet mellom tvangen og de formål man 

søker oppnådd. Integriteten og verdigheten skal respekteres.320 

 

Phvl § 4-2 (2) fremhever at så langt det er mulig, skal pasientenes mulighet til å bestemme 

over seg selv bli ivaretatt. 

 

Det betyr at pasientenes integritet blir bedre opprettholdt hvis selvbestemmelsesretten søkes 

ivaretatt i de situasjoner hvor dette er mulig.  

 

Pasientenes integritet er dermed beskyttet gjennom phvl §§ 1-1 og 4-2.  

                                                 
317  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 151. 
318  Riedl (2014) s. 27-28. 
319  Samme verk s. 28. 
320  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 159. 
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Det betyr at om bruk av bekken/flaske strider mot Grl § 102 (1) og retten til respekt for privat-

livet, vil forholdet også stride mot hvordan psykisk helsevernloven skal gjennomføres, jfr 

phvl §§ 1-1 og 4-2.  

 

10.3 Er bruk av bekken/flaske i belteseng i uoverensstemmelse med retten 

til privatlivet etter Grl § 102 (1)? 

 

Det blir i det følgende gjort rede for om bruk av bekken/flaske i belteseng strider mot retten til 

privatlivet etter Grl § 102 (1).  

 

10.3.1 Den psykiske integritet 

 

Begrepet privatliv etter Grl § 102 (1) omfatter den psykiske integritet.321 

 

Den psykiske integriteten omfatter blant annet psykisk helse.322 

 

Det rettslige spørsmålet i denne sammenheng er om bruk av bekken/flaske i belteseng berører 

pasientene i så stor grad psykisk at behandlingen rammer pasientenes psykiske integritet, jfr 

Grl § 102 (1).  

 

Hvordan beltesengen oppleves for pasientene på et generelt grunnlag, vil naturlignok føre 

med seg mange av de samme følelsene og opplevelsene når pasientene skal bruke bek-

ken/flaske. Pasientene vil fremdeles være i beltesengen når bekken/flaske blir brukt. Det betyr 

at en pasient som opplever beltesengen som skremmende, vil muligens se på bruk av bek-

ken/flaske som en tilsvarende opplevelse.  

 

Fagperson nr. 1 antok at pasienter som opplever belteseng som et sterkt inngrep, er på rundt 

20 %.323 

 

Videre mente han at den andre gruppen pasienter vil forstå at det var nødvendig, og akseptere 

nødvendigheten av beltelegging i etterkant, og noen ganger mens den pågår, uten at de der-

med sier seg enig i bruken. Han antok at fordelingen av pasienter er på 40 % i denne grup-

pen.324  

                                                 
321  Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 170. 
322  Bensaid mot Storbritannia punkt 47. 
323  Buhrs (2015b). 
324  Buhrs (2015b). 
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Det betyr at pasientene i denne gruppen ikke sier seg enig i bruken uansett om de ser nødven-

digheten i etterkant av beltesengen, eller om de ser nødvendigheten også underveis i beltes-

engen.  

 

Det må derfor være forhold som pasientene mener er klanderverdig eller mindre heldig når de 

ser nødvendigheten av belteseng, men ikke er enig i at belteseng brukes.  

 

Det er derfor naturlig å resonnere dit hen at pasienter som ikke er enig i bruken av belteseng, 

kan oppfatte situasjonen som noe belastende når de blir utsatt for den.  

 

Felles for disse to gruppene er at de ser på belteseng som et tvangsmiddel som kan ha beten-

keligheter med seg, og ikke ser tvangsmiddelet utelukkende som noe positivt. Over halvparten 

av pasientene faller innunder en av disse to gruppene, med anslagsvis 60 %.  

 

Opplevelsen av beltesengen vil naturlignok kunne påvirke hvordan bruk av bekken/flaske i 

belteseng føles.  

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng omhandler en situasjon hvor urinering blir utført i nærvær 

av flere ansatte.  

 

Dette vil igjen kunne styre pasientenes følelsesliv.  

 

Selv om studier viser at opplevelsene for pasientene styres mye av hvordan personalet frem-

trer, fremhever pasienter at muligheten for å forbedre opplevelsen i belteseng kan løses med å 

få bruke toalettet og dusje når de trengte dette, samtidig som de ønsket privatliv når de skulle 

bytte klær eller urinere.325 

 

Som fremhevet tidligere, vil noen pasienter mene at bruk av bekken/flaske i belteseng er en 

form for straff,326 men det betyr ikke at de andre pasientene ikke rammes negativt av hendel-

sen.  

 

Det kan være at pasientene ikke ser på bruk av bekken/flaske som en form for straff, men 

fremdeles opplever situasjonen som tyngende.  

 

                                                 
325  Hottinen (2012) s. 104. 
326  Samme verk s. 103. 
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I et av studiene, mente 64,3 % av pasientene at de led psykisk når de var bundet til beltene og 

lå i en liggende posisjon.327 Det utgjør over halvparten av alle pasientene.  

 

Denne psykiske belastningen vil naturlignok også være fremtredende hvis disse 64,3 % av 

pasientene må bruke bekken/flaske underveis.  

 

Begrunnelsen er at pasientene fremdeles vil være fastspent til beltesengen når bekken/flaske 

brukes.  

 

Det er derfor naturlig å resonnere dit hen at over halvparten av pasientene opplever bruk av 

bekken/flaske som en psykisk påkjenning, jfr Grl § 102 (1).  

 

På en annen side må det vurderes om denne negative belastningen som bruk av bekken/flaske 

i belteseng medfører, er tilstrekkelig høy til å si at den omfatter den psykiske integriteten, og 

således er et inngrep i retten til privatlivet.  

 

All bruk av tvangsmidler vil medføre noen ubehageligheter og dermed påvirke pasientene i 

noe grad psykisk.  

 

Det vil ikke bety at tiltaket berører den psykiske integriteten i den grad at det er et inngrep i 

retten til privatliv etter Grl § 102 (1). 

 

EMD har fremhevet at ikke alle tiltak som berører en person negativt moralsk vil forstyrre 

retten til privatliv. På en annen side kan forhold som ikke når alvorlighetsgraden etter EMK 

art. 3, fremdeles stride mot retten til privatliv.328 

 

Bevaring av mental stabilitet er en viktig forutsetning for at vernet om retten til privatliv skal 

være opprettholdt.329 

 

Hvis bruk av flaske/bekken i belteseng medfører liten personlig betydning for pasientene,330 

kan det vanskelig sies at forholdet rammer privatlivet til pasientene, jfr Grl § 102 (1). 

 

Det er avgjørende å finne ut hvilken relevans bruk av bekken/flaske har hatt for pasientene.331 

                                                 
327  Samme sted. 
328  Bensaid mot Storbritannia, punkt 46. 
329  Samme verk punkt 47. 
330  Bertelsen (2011) s. 239. 
331  Samme sted. 
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Pasientene er i stor grad fratatt mulighet til å bestemme over seg selv, og det vil på generelt 

grunnlag være en sårbar situasjon for pasientene.  

 

Denne sårbarheten vil naturlignok øke når pasientene får valget mellom å urinere på bek-

ken/flaske i en belteseng, eller å holde seg. 

 

Når pasientene selv har kommet med forslag til hvordan situasjonen i belteseng kan forbere-

des, trekkes det frem at forholdet kan bedres med mer privatliv når de skal urinere.332 

 

Forslagene pasientene kommer med, viser også at pasientene tenker på hendelsen i etterkant, 

og at hendelsen betyr noe for pasientene når de velger å trekke den frem.  

 

Pasienter som er utsatt for bruk av bekken/flaske i belteseng, har selv ment at situasjonen er 

ydmykende og lite tilfredsstillende.333 

 

Når pasientene bor på en avdeling, og er underlagt myndigheten til de ansatte, vil de beslut-

ninger som fattes, ha stor betydning for hverdagen til pasientene.  

 

Det betyr at når bruk av bekken/flaske i belteseng rammer pasientene i en negativt retning 

psykisk, vil det naturlignok påvirke pasientene når de vet at det samme forholdet kan fore-

komme igjen.  

 

Situasjonen med bruk av bekken/flaske i belteseng har stor betydning for pasientene, og har 

relevans for de som utsettes for den i så stor grad at handlingen faller innunder Grl § 102 (1). 

 

Etter en samlet vurdering av de psykiske effektene som pasientene opplever med bruk av 

bekken/flaske, og de klare signalene på at situasjonen har stor betydning for pasientene, vil 

behandlingen ramme den psykiske integriteten til pasientene.  

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng utgjør et inngrep i retten til privatlivet, jfr Grl § 102 (1).  

 

Det rettslige spørsmålet er videre om det finnes grunner til at bruk av bekken/flaske i beltes-

eng fremdeles kan gjennomføres i psykiatrien, selv om behandlingen er et inngrep i retten til 

privatlivet, jfr Grl § 102 (1).  

                                                 
332  Hottinen (2012) s. 104.  
333  Samme verk s. 107. 
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Høyesterett har fremhevet at det er tillatt å gripe inn i retten til privatliv om tiltaket har til-

strekkelig hjemmel, forfølger et legitimt formål og er forholdsmessig.334 

 

Det er derfor tre kumulative vilkår som må være oppfylt for at det skal tillatt til å gripe inn i 

retten til privatlivet.  

 

Det vil i det følgende bli vurdert om inngrepet kan forsvares.  

 

10.3.2 Hjemmelskrav 

 

Det første kravet som må være oppfylt for at det skal være tillatt å gripe inn i retten til privat-

livet, er at tiltaket har tilstrekkelig hjemmel.335 

 

Inngrepet må ha hjemmel i lov for at forholdet ikke skal være i strid med privatlivet.  

 

Retten for helsepersonell til å bruke belteseng som tvangsmiddel, følger av phvl § 4-8 (2) 

bokstav a).  

 

Derimot fremkommer det ikke direkte av lovteksten i phvl § 4-8 at det er tillatt å benytte bek-

ken/flaske i belteseng.  

 

På en annen side er bruk av bekken/flaske i belteseng et hjelpemiddel som benyttes i en situa-

sjon som allerede er lovregulert av phvl § 4-8 (2) bokstav a). 

 

Ulike forhold kan oppstå underveis i beltesengen som ikke automatisk kan medføre at belte-

regimet må opphøre. Loven legger opp til at helsepersonell vurderer situasjoner kontinuerlig 

og baserer bruken av tvangsmidler på et nødvendighetskrav. Om bruken av belteseng er uom-

gjengelig nødvendig, må det bety at ulike tiltak kan iverksettes underveis i perioden beltes-

engen er i bruk, selv om dette ikke fremkommer direkte av phvl § 4-8.  

 

Det er derfor klart at bruk av bekken/flaske i belteseng er et tiltak som er lovlig å benytte i 

medhold av phvl § 4-8 (2) bokstav a).  

 

                                                 
334  Rt. 2015 s. 93 punkt 60. 
335  Samme punkt. 
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Phvl § 4-8 må oppfylle visse kvalitetskrav. Lovhjemmelen må være tilgjengelig og forutsig-

bar.336 

 

Tilgjengelighetskravet er oppfylt med bakgrunn i at reguleringen av tvangsmidler og bruken 

av belteseng er nedfelt i formell lov. Det byr ikke på særlige problemer for pasientene finne 

frem til rettstilstanden på området.  

 

Vilkåret er oppfylt.  

 

Derimot kan det spørres om forutsigbarhetskravet er oppfylt.  

 

Selv om pasientene kan lese seg til at tvangsmidler kan benyttes når dette er uomgjengelig 

nødvendig etter phvl § 4-8 (1), er det ingen bestemmelser i psykisk helsevernloven som gir en 

indikasjon på at pasientene kan forvente å måtte urinere på bekken/flaske i belteseng. 

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng vil være et mer inngripende tiltak enn bruk av beltesengen i 

seg selv, fordi tiltaket som gjennomføres i beltesengen vil medføre urinering i nærvær av an-

satte.  

 

Dette kan være uheldig for rettssikkerheten til pasientene, når et mer inngripende tiltak enn 

belteseng ikke fremkommer direkte av en lovtekst, men derimot gjennomføres i praksis.  

 

På en annen side vil det være en umulig oppgave for lovgiver å hjemle alle tiltak som muli-

gens vil bli benyttet i psykiatrien.  

 

Helsepersonell må kunne ha mulighet til å iverksette ulike tiltak for å bevare kontroll og sik-

kerhet på avdelingen.   

 

Det er ikke sikkert at direkte lovregulering av alle tiltak hadde vært det beste for pasientene, 

med tanke på at psykisk helsevernloven da kunne blitt noe uoversiktlig og vanskelig å sette 

seg inn i med mange paragrafer.  

 

Det hadde ikke styrket rettssikkerheten til pasientene.  

 

                                                 
336  Sunday times mot Storbritannia punkt 49. 
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Det skal også fremheves at bruk av bekken/flaske i belteseng er et tiltak som ikke benyttes 

hver gang pasienter legges i belteseng. Det er i unntakstilfeller at pasienter ikke kan få benytte 

toalett, men må urinere når de oppholder seg i beltesengen.  

 

Hadde all praksis som utføres i psykiatrien blitt ført inn i loven, hadde det mest sannsynlig 

medført en for detaljrik lovgivning.   

 

Kravet i denne situasjonen må være at bruk av belteseng er direkte regulert av lov, jfr phvl § 

4-8 (2) bokstav a). Det kan i denne situasjonen ikke kreves at det skal være direkte spesifisert 

i phvl § 4-8 at bekken/flaske kan benyttes når pasienter er underlagt belteseng. All bruk av 

tvangsmidler kan kun benyttes om dette er ansett å være uomgjengelig nødvendig, jfr phvl § 

4-8 (1). Dette vil gi en retningslinje til pasientene om at belteseng kun kan benyttes om dette 

er ansett å være helt nødvendig i forhold til den konkrete situasjonen. Ulike tiltak som iverk-

settes mens pasientene er underlagt belteseng, kan ikke kreves å være direkte lovregulert. Til-

tak kan uansett ikke iverksettes mens pasientene er underlag belteseng, om bruken av beltes-

engen i seg selv ikke er uomgjengelig nødvendig, jfr phvl § 4-8 (1). Ordlyden i phvl § 4-8 er 

tilstrekkelig presis.  

 

Phvl § 4-8 er tilstrekkelig klar og forutberegnelighet nok til at kvalitetskravene som stilles til 

lovhjemmelen er oppfylt.  

 

Det legges til grunn at bruk av bekken/flaske i belteseng er et tiltak som har hjemmel i lov 

etter phvl § 4-8 (2) bokstav a).  

 

Lovkravet er oppfylt.  

 

10.3.3 Legitimt formål  

 

Det andre kravet som må være oppfylt for at det skal være rett til å gripe inn i retten til privat-

livet etter Grl § 102 (1), er at tiltaket forfølger et legitimt formål.337 

 

Det må være en gyldig grunn til at bekken/flaske benyttes når pasientene ligger i beltesengen, 

for at det skal være rettmessig av helsepersonell å benytte seg av det.  

 

Det følger av EMK art. 8 (2) hvilke formål som inngrepet skal fremme. Se punkt 10.1.2. 

 

                                                 
337  Rt. 2015 s. 93 punkt 60. 
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Fagperson nr. 1 uttrykte at bruk av bekken/flaske i belteseng oftest vil forekomme de første 

timene etter en beltelegging, fordi dette oftest er tidspunktet hvor pasienten har minst kon-

troll.338 

 

Pasientene må være veldig dårlig om vedkommende ikke klarer å gå i transportbelter bort til 

toalettet.339 

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng er et hjelpemiddel som brukes når pasientene ikke har kon-

troll, og dermed er en fare for pasienten selv, personalet eller andre pasienter.  

 

Uttalelsene tyder på at formålet med å benytte bekken/flaske i belteseng er å opprettholde 

sikkerheten for å kunne bevare helsen til pasienten selv og de ansatte på avdelingen.   

 

Formålet vil derfor være å beskytte «helse», jfr EMK art. 8 (2).  

 

Det legges derfor til grunn at bruk av bekken/flaske følger et legitimt formål som er fastsatt i 

menneskerettighetene, jfr EMK art. 8 (2).  

 

Formålskravet er oppfylt.  

 

10.3.4 Forholdsmessighet 

 

Det siste kravet som må være oppfylt for at det skal være rett til å gripe inn i retten til privat-

livet etter Grl § 102 (1), er at tiltaket er forholdsmessig.340 

 

Høyesterett har fremhevet at det i forholdsmessighetsvurderingen «må ha for øye balansen 

mellom de beskyttede individuelle interessene på den ene siden og de legitime samfunnsbeho-

vene som begrunner tiltaket på den andre».341 

 

Det må være et rimelig forhold mellom de grunnene som anføres for at det skal brukes bek-

ken/flaske, opp mot den belastningen som pasientene vil kunne bli påført i denne situasjo-

nen.342 

 

                                                 
338  Buhrs (2015b). 
339  Buhrs (2015a). 
340  Rt. 2015 s. 93 punkt 60. 
341  Samme punkt.  
342  Bertelsen (2011) s. 275. 
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Hvis det ikke er forholdsmessighet mellom interessene, vil bruk av bekken/flaske i belteseng 

stride mot retten til privatlivet etter Grl § 102 (1).  

 

Som redegjort for i punkt 10.3.3, er det sikkerhetshensyn som er grunnen til at enkelte pasien-

ter må urinere på bekken/flaske i belteseng.   

 

Sikkerhetshensyn vil falle innenfor formålet «å beskytte helse» etter EMK art. 8 (2).  

 

Tiltaket bygger derfor på legitime samfunnshensyn.  

 

På den andre siden opplever pasientene en psykisk belastning gjennom å måtte urinere på 

bekken/flaske i belteseng.  

 

Hvilken belastning pasientene opplever ved bruk av bekken/flaske i belteseng, er redegjort for 

i punkt 9.3.2 og 10.3.1. Den psykiske belastning har vist seg å ikke være ubetydelig for deres 

trivsel i hverdagen. 

 

De gangene det besluttes at pasientene må urinere på bekken/flaske i beltesengen, er det uro-

lige situasjoner som helsepersonell står ovenfor.  

 

Tiltaket benyttes kun unntaksvis, fordi helsepersonell vet at tiltaket kan medføre en viss be-

lastning for pasientene.  

 

På en annen side må helsepersonell ha hjelpemidler som kan benyttes når pasientene er så 

dårlig at sikkerheten må ivaretas. De ansatte arbeider med personer som har psykiske lidelser 

og kan være ustabile. De ansatte kan ikke for enhver pris handle etter pasientenes syn og hvil-

ke meninger de har, når det kan gå ut over sikkerheten til dem selv. De ansatte har også et 

ansvar for å beskytte andre pasienter som oppholder seg på avdelingen.  

 

Det kan bety at det i noen situasjoner må settes i gang tiltak for å stabilisere miljøet på avde-

lingen igjen, selv om dette kan påføre pasientene noe høyere psykisk belastning.  

 

Pasientene opplever bruk av bekken/flaske som skremmende og ydmykende, og tiltaket påfø-

rer pasientene en psykisk belastning.  

 

På en annen side er det ikke grunn til å hevde at denne psykiske belastningen er så høy at til-

taket ikke bør gjennomføres når man legger til grunn de sterke hensynene som ligger bak 

hvorfor tiltaket iverksettes.  
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Det er ikke tvil om at flesteparten av pasientene vil få negative følelser underveis og i etter-

kant av tiltaket som i utgangspunktet bør unngås. Pasientene er i en sårbar posisjon fra før av, 

noe som gjør situasjonen ekstra vanskelig om de ikke får bruke toalett.  

 

Belastningen som pasientene påføres, oppleves vanskelig og ubehagelig, men det er ikke 

grunnlag for å hevde at denne psykiske belastningen er så høy at dette ikke kan tolereres, når 

hensynet er å sikre pasienten fra å skade seg selv eller andre.  

 

Den påførte psykiske belastningen kan til en viss grad avhjelpes med dialog fra personalets 

side.  

 

Tiltaket om å benytte bekken/flaske i belteseng er nødvendig i disse situasjonene.  

 

Etter en vurdering er det klart at bruk av bekken/flaske er forholdsmessig sett hen til at tiltaket 

har sterke sikkerhetsmessige hensyn, opp mot en belastning som pasientene påføres som ikke 

kan sies å være urimelig høy.  

 

Forholdsmessighetskravet er oppfylt.  

 

10.3.5 Samlet vurdering  

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng er som utgangspunkt i strid med retten til privatliv etter Grl 

§ 102 (1), på bakgrunn av tiltaket griper inn i den psykiske integriteten til pasientene.  

 

På en annen side har det vært klarlagt at tiltaket kan forsvares, med bakgrunn i at vilkårene er 

oppfylt.  

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng har hjemmel i lov etter phvl § 4-8 (2) bokstav a). Det står 

ikke direkte uttrykt i lovteksten at helsepersonell har rett til å benytte bekken/flaske i beltes-

engen, men i denne situasjonen kan ikke dette kreves. Bruk av bekken/flaske er et tiltak som 

iverksettes i en situasjon som har hjemmel i lov etter phvl § 4-8 (2) bokstav a). Phvl § 4-8 

innehar en ordlyd som spesifiserer hvilke tvangsmidler som kan benyttes, og hvor terskelen 

ligger for at tvangsmidler kan benyttes. Det kan ikke kreves at lovhjemmelen skal regulere 

alle tiltak som kan bli aktuelt å benytte underveis i den perioden tvangsmidler brukes.  

 

I tillegg er det et legitimt formål som begrunner hvorfor bekken/flaske benyttes.  
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Videre er forholdsmessighetskravet oppfylt. Den belastningen som pasientene opplever er 

ikke vurdert til å være så høy at dette ikke godtas når man ser hen til formålet som er å opp-

rettholde sikkerheten.  

 

Bruk av bekken/flaske i belteseng strider ikke mot retten til privatlivet etter Grl § 102 (1), og 

vil være i overenstemmelse med hvordan psykisk helsevern skal gjennomføres, jfr phvl §§ 4-

8, 4-2 og 1-1.  
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10.4 Pasienter som sover i beltesengen underlagt belteregime 

 

10.4.1 Innledning 

 

Det vil i det følgende redegjøres for om det er rettmessig å la pasienter sove i beltesengen med 

reimer påført kroppen uten at det er i uoverensstemmelse med retten til privatlivet etter Grl § 

102 (1).  

 

Som det følger av punkt 10.4.2 nedenfor, viser praksis at pasienter som sover i belteseng kan 

være underlagt belteregime når de sover.  

 

Spørsmålet i det videre er om det er legitimt av helsepersonell å la pasientene sove underlagt 

belteregime når det i denne forbindelse kan være vanskelig å vurdere pasientens tilstand når 

vedkommende ikke er tilgjengelig for kontakt. Om pasientene i disse tilfellene vil være under-

lagt belteseng som tvangsmiddel lenger enn det som er nødvendig fordi tilstanden kan være 

vanskelig å vurdere når pasientene sover, kan denne spesifikke situasjonen krenke retten til 

privatlivet etter Grl § 102 (1). Pasientene vil også nødvendigvis befinne seg i en noe roligere 

tilstand når de sover, noe som gjør at det kan spørres om belteregimet automatisk skal opphø-

re i disse tilfellene.  

 

Situasjonen som vurderes i det følgende fokuserer ikke på hele tidsperspektivet som pasienten 

ligger i beltesengen. Situasjonen som vil bli vurdert er kun den spesifikke perioden som pasi-

entene sover i beltesengen, og det øyeblikk pasienten våkner opp igjen. I den perioden pasien-

ten sover, er det viktig å være oppmerksom på at pasientene kan gis en friere forpleining i 

beltesengen, men på den måte at noe av kroppen fremdeles er fastspent. Hvor mye av beltene 

som er fastspent til kroppen, baserer seg på individuelle vurderinger fra helsepersonell.  

 

Situasjonen som vurderes i det følgende legger til grunn at pasienter som sovner i disse tilfel-

lene, ligger med reimer påført kroppen. Begrunnelsen er at pasientene ikke vil være underlagt 

et mekanisk tvangsmiddel om vedkommende kun sover i beltesengen uten reimer fastspent til 

kroppen, jfr phvl § 4-8 (2) bokstav a).  

 

For at en praksis som gjennomføres i psykiatrien skal være i uoverensstemmelse med retten til 

privatlivet, må forholdet gripe inn i den fysiske eller psykiske integriteten til pasientene, jfr 

Grl § 102 (1). Det skal ikke utelukkes at denne spesifikke situasjonen kan falle innunder den 

psykiske integriteten, men i denne sammenhengen er det forholdet til den fysiske integriteten 

som vil være det sentrale å vurdere. Bakgrunnen er at pasientene ligger fastbundet i den pe-
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rioden de sover, noe som gjør det nærliggende å vurdere dette forholdet opp mot den fysiske 

integriteten.  

 

Forbudet mot nedverdigende behandling etter Grl § 93 vil ikke bli vurdert i dette tilfellet.  

 

Begrunnelsen er at når pasienter sover i beltesengen, vil ikke situasjonen overskride den gren-

sen for alvor som kreves for at Grl § 93 skal komme på tale. Det er pasientene selv som har 

kontrollen på om de ønsker å sove eller ikke. Situasjonen vil ikke medføre ydmykelse, frykt 

eller engstelse hos pasientene som gjør at det er usikkert om pasientene utsettes for en så stor 

belastning at dette faller innunder den nedre grensen som kreves for at forholdet utgjør ned-

verdigende behandling, jfr Grl § 93 (2).  

 

10.4.2 Situasjonen i praksis 

 

Underveis når pasientene ligger i beltesengen, er det en mulighet for at pasientene kan sovne 

underveis. Naturlignok kan dette bli særlig aktuelt i de tilfellene hvor pasientene ligger i bel-

tesengen i flere timer i strekk.  

 

Måten denne situasjonen løses på fra helsepersonell sin side, varierer i praksis.  

 

Fagperson nr. 2 mener at hovedregelen er at pasienter som sovner, skal løsnes fra belter. I 

enkelte spesielle tilfeller, lar man pasienten sove med belter på. I så fall skal pasienten løsnes 

opp på en måte som gjør at vedkommende kan snu seg underveis.343 

 

Fagpersonen mener derfor at pasienter som sovner i beltesengen kan fortsette å sove, men 

som hovedregel skal belteregimet løses opp.  

 

Det betyr at pasienten som hovedregel ikke vil være underlagt et mekanisk tvangsmiddel om 

vedkommende sover, med bakgrunn i at pasienten fremdeles ligger i beltesengen, men uten 

noen form for reimer fastspent i kroppen, jfr phvl § 4-8 (2) bokstav a).  

 

Fagperson nr. 1 på sin side mener at søvn er ingen automatisk grunn til å oppheve belteregi-

met. Vurderingene legen gjør i forhold til bruk/opphør av tvangsmidler, er avhengig av grad 

av kontroll pasienten har i våken tilstand.344 

 

                                                 
343  Bakke (2015). 
344  Buhrs (2015b). 
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Fagperson mener derfor at pasienter som sovner, fremdeles kan være underlagt tvangsmidde-

let, med bakgrunn i at søvn ikke er en automatisk grunn til å oppheve belteregimet. Opphør av 

belteseng som tvangsmiddel vil bli vurdert når pasienten er i våken tilstand. Det betyr at pasi-

enten vil få fortsette å sove, men er fremdeles underlagt belteregime i beltesengen.  

 

Av en fagprosedyre om mekaniske tvangsmidler som er utgitt av Helse Bergen for leger og 

sykepleiere, fremgår det at dersom pasienten sovner, kan løsning av beltene vurderes i samråd 

med faglig ansvarlig for vedtak. I fagprosedyren står det at ny versjon kommer i juni år 2016, 

og at denne fagprosedyren er under revidering.345 

 

Av denne prosedyren fremgår det at belteregimet kan opprettholdes når pasientene sover, men 

kan løsnes underveis etter en vurdering av helsepersonell.  

 

Situasjonen med at pasienter sover i beltesengen underlagt belteregime, vil bli vurdert i det 

videre.  

 

10.4.3 Psykisk helsevernloven 

 

I de tilfeller hvor miljøpersonalet lar pasienten sove i beltesengen underlagt belteregime, må 

dette gjennomføres i tråd med kapittel 4 i psykisk helsevernloven som setter krav til gjennom-

føringen av psykisk helsevern, samt phvl § 1-1.  

 

Disse lovhjemlene vil sette en retningslinje for hvordan miljøpersonalet skal opptre og handle 

når pasientene sover i beltesengen.  

 

På en annen side kan det spørres om psykisk helsevernloven åpner opp for at pasienter kan 

sove i beltesengen med belter påført, og dermed være underlagt et tvangsmiddel i denne pe-

rioden, jfr phvl § 4-8 (2) bokstav a).  

 

Ved å se på ordlyden i phvl § 4-8, samt andre lovbestemmelser, er det ikke åpenbart hvordan 

psykisk helsevernloven stiller seg i forhold til situasjonen hvor pasientene sover i beltesengen.  

 

På en annen side følger det av phvl § 4-8 (1) at tvangsmidler kun kan benyttes i de tilfeller 

hvor dette er uomgjengelig nødvendig.  

 

                                                 
345  http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/mekaniske-tvangsmidler-bruk-i-psykisk-helsevern, sist 

sjekket 20.02.16. 

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/mekaniske-tvangsmidler-bruk-i-psykisk-helsevern
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Det kan tyde på at pasientene kan sove i beltesengen med reimer påført kroppen, så lenge det-

te er helt nødvendig i forhold til den aktuelle situasjonen.  

 

I psykisk helsevernforskriften § 26 første ledd om gjennomføringen av tvangsmidler fremgår 

det at «Bruken av tvangsmidler skal gjøres så kortvarig som mulig (…)». 

 

Videre følger det av forskriften § 26 siste ledd:  

 

«Bruken av tvangsmidler skal vurderes fortløpende, (…)». 

 

For at tvangsmidler skal kunne vurderes fortløpende og for at pasientene ikke skal være un-

derlagt tvangsmiddelet lenger enn nødvendig, må helsepersonell vite hvordan helsetilstanden 

til pasientene er til enhver tid. Det er da av interesse å vite om pasienten fremdeles har en uta-

gerende atferd eller om han/hun har roet seg ned.  

 

Om en pasient sover, kan det spørres om det er en risiko for at pasienten blir underlagt 

tvangsmiddelet lenger enn nødvendig. Det er vanskelig å vite om pasienten har roet seg ned 

og om det er nødvendig med belteseng om vedkommende sover. Det kan også spørres om 

bruken av tvangsmidler kan vurderes fortløpende om pasientene sover over en viss tid. Vurde-

ringene må nødvendigvis gjøres i en våken tilstand hvor pasienten er tilgjengelig for kontakt.  

 

De overnevnte vurderingene kan trekke i retning av at psykisk helsevernloven ikke gir adgang 

til at pasienter kan sove i beltesengen, med bakgrunn i forskriften § 26.  

 

På en annen side har Helsedirektoratet kommentert forskriften § 26, hvor det fremgår:  

 

«(…) Ved fastspenning til seng eller belte skal personale oppholde seg i samme rom som pa-

sienten. Hvis pasienten sover eller gir uttrykk for at vedkommende ønsker å være alene kan 

pleiepersonalet forlate rommet dersom dette er forsvarlig. Pasienten må likevel hele tiden 

være under tilsyn».346 

 

Helsedirektoratets kommentarer kan tyde på at psykisk helsevernloven aksepterer at pasiente-

ne kan sove i beltesengen selv om de er underlagt et belteregime i beltesengen, jfr phvl § 4-8 

(2) bokstav a). 

 

                                                 
346  IS-2012-9 s. 141. 
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Søvn vil derfor ikke være et hinder for at man klarer å oppfylle psykisk helsevernforskriften § 

26 sitt krav om at tvangsmidler skal gjøres så kortvarig som mulig. 

 

Søvn vil heller ikke være en hindring mot at man klarer å vurdere tvangsmiddelbruken fortlø-

pende, jfr forskrift § 26.  

 

Det legges derfor til grunn at psykisk helsevernloven åpner opp for at pasientene kan sove i 

beltesengen selv om de er underlagt et tvangsmiddel. Situasjonen vil ikke stride mot hvordan 

gjennomføringen av tvangsmidler skal foregå, jfr psykisk helsevernforskriften § 26.  

 

Selv om psykisk helsevernloven åpner opp for at pasienter kan sove i beltesengen underlagt 

belteregime, kan fremdeles situasjonen være i uoverensstemmelse med menneskerettighetene.  

 

Selv om helselovgivningen og menneskerettighetene presumeres å stemme overens med hver-

andre, vil menneskerettighetene være en ekstra sikkerhet for pasientene.  

 

Om det skulle vise seg at pasienter som sover i beltesengen kan være underlagt mekanisk 

tvangsmiddel lenger enn det som er nødvendig, kan det stride mot retten til privatlivet etter 

Grl § 102.  

 

10.5 Vil pasienter som sover i belteseng være utsatt for en situasjon som er 

i uoverensstemmelse med retten til privatliv etter Grl § 102 (1)? 

 

Det blir i det følgende gjort rede for om pasienter som sover i belteseng underlagt et belte-

regime er utsatt for en situasjon som strider med Grl § 102 (1).  

 

10.5.1 Den fysiske integritet 

 

Begrepet privatliv omfatter den fysiske og psykiske integritet, jfr Grl § 102 (1).347 

 

Det sentrale i denne forbindelse er den fysiske integriteten.  

 

Det rettslige spørsmålet er om pasienter som sover i belteseng underlagt et belteregime, jfr 

phvl § 4-8 (2) bokstav a), er utsatt for en situasjon som berører deres fysiske integritet, jfr Grl 

§ 102 (1).  

 

                                                 
347  Dok.nr. 16 (2011-2012) s. 170. 
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Pasienter som ligger i belteseng, er fastspent til sengen med belter påført armer og bein. 

 

Praksis viser også at enkelte pasienter som sover i beltesengen, fremdeles vil være underlagt 

belteregime.  

 

I denne situasjonen vil det ikke være mulig for pasienten å bevege seg nevneverdig. Kroppen 

er fastspent, og det er ikke mulig å bevege seg fritt.  

 

Pasienten har ikke anledning til å bestemme over seg selv og sin kropp, noe som vil omfattes 

av den fysiske integriteten.  

 

Det legges derfor til grunn at pasienter som sover i beltesengen underlagt et belteregime, er 

utsatt for en situasjon som omfattes av den fysiske integriteten etter Grl § 102 (1).  

 

Pasienter som sover i belteseng er derfor utsatt for en situasjon som utgjør et inngrep i retten 

til privatlivet etter Grl § 102 (1).  

 

Derimot kan dette inngrepet forsvares om de tre kumulative vilkårene er oppfylt.  

 

Det er tillatt å gripe inn i retten til privatlivet om tiltaket har tilstrekkelig hjemmel, forfølger et 

legitimt formål og er forholdsmessig.348 

 

Det rettslige spørsmålet i det videre er om vilkårene er oppfylt, således at det er tillatt å gripe 

inn i retten til privatlivet når pasientene sover i belteseng med belteregime.  

 

10.5.2 Hjemmelskrav 

 

Det første vilkåret som må være oppfylt for at det skal være tillatt å gripe inn i retten til pri-

vatlivet etter Grl § 102, er at tiltaket har tilstrekkelig hjemmel.349 

 

Det rettslige spørsmålet er om forholdet med å la pasienter sove i beltesengen underlagt belte-

regime har hjemmel i lov.  

 

Pasienter som oppholder seg i belteseng med belteregime fastspent kroppen, er underlagt et 

mekanisk tvangsmiddel i medhold av phvl § 4-8 (2) bokstav a).  

                                                 
348  Rt.2015 s. 93 punkt 60. 
349  Samme punkt.  
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Som redegjort for i punkt 10.4.3, er det etter en vurdering lagt til grunn at psykisk helsevern-

loven åpner opp for at pasienter kan sove i beltesengen underlagt belteregime.  

 

Derimot fremgår det ikke direkte av hverken phvl § 4-8, forarbeider eller rettspraksis at det er 

tillatt at pasienter kan sove i beltesengen, men i de situasjonene hvor pasienter sover i beltes-

engen er det en naturlig følge av det å ligge i beltesengen i seg selv. Pasienter kan ligge i bel-

tesengen i flere timer fordi helsepersonell anser dette for å være uomgjengelig nødvendig, og 

dette forholdet har hjemmel i lov etter phvl § 4-8 (2) bokstav a).  

 

All bruk av tvangsmidler skal være uomgjengelig nødvendig når det tas i bruk og oppretthol-

des, jfr phvl § 4-8 (1). Det tilsier at i de situasjoner hvor beltesengen er uomgjengelig nød-

vendig, må belteregimet kunne brukes, selv om pasienten sover.  

 

Det legges derfor til grunn at tiltaket med å la pasienter sove i beltesengen underlagt belte-

regimet, har grunnlag i phvl § 4-8 (2) bokstav a).  

 

Lovhjemmelen må oppfylle visse kvalitetskrav. EMD har slått fast at lovhjemmelen må være 

tilgjengelig og forutsigbar.350  

 

Det første vilkåret som må være oppfylt, er at lovhjemmelen er tilgjengelig.  

 

Phvl § 4-8 er en rettslig bindende bestemmelse som fastsatt i psykisk helsevernloven. Det vil 

ikke by på problemer for pasientene å finne de rettsregler som gjelder for bruk av tvangsmid-

ler.  

 

Vilkåret er oppfylt.  

 

I tillegg er det et vilkår at lovhjemmelen er forutsigbar.  

 

Spørsmålet i denne sammenheng er om phvl § 4-8 er tilstrekkelig presis nok til å sikre pasien-

tene rettssikkerhet, når det ikke fremkommer spesifikt av lovbestemmelsen at pasienter kan 

sove i belteseng underlagt belteregime.  

 

                                                 
350  Bertelsen (2011) s. 267. 
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Underveis i perioden pasientene er underlagt mekanisk tvangsmiddel, kan ulike forhold fore-

komme, som eksempelvis at pasientene sovner. Hvordan disse situasjonene løses, kan ikke 

kreves å være spesifisert i lovteksten.  

 

Det vil være en umulig oppgave for lovgiver å presisere en ordlyd som gir direkte svar på alle 

situasjoner som kan oppstå, og hvilke tiltak som kan iverksettes. Dette kan imidlertid også 

være uheldig med tanke på at lovhjemlene skal fungere i et samfunn som til stadig utvikles, 

samtidig som lovteksten skal være forståelige. 

 

Tiltaket med å legge pasienter i belteseng, medfører integritetsinngrep av den enkelte, noe 

som gjør at man kan stille nokså høye krav til at lovhjemmelen som regulerer forholdet, er 

forutsigbar.  

 

Dette kan derimot ikke strekkes så langt at alle tiltak som kan iverksettes mens pasientene er 

underlagt belteseng, må være direkte spesifisert i lovteksten. Phvl § 4-8 er en lovbestemmelse 

som innehar en detaljert spesifisering av hvilke tvangsmidler som kan benyttes, og vilkår for å 

kunne benytte tvangsmiddelet. Bruk av belteseng kan anvendes når dette er omgjengelig nød-

vendig, jfr phvl § 4-8 (1), noe som også vil gjelde i den perioden pasientene sover. Pasientene 

får gjennom denne lovbestemmelsen en god nok beskyttelse mot myndighetsmisbruk, og vil 

gi pasientene en god nok retningslinje på hva som kreves for at tvangsmidler kan benyttes. 

 

Ordlyden etter phvl § 4-8 er etter alt å dømme tilstrekkelig klar og forutsigbar nok til at kvali-

tetskravene som stilles til lovbestemmelsen er innfridd.  

 

Tiltaket med å la pasienter sove underlagt belteregimet i beltesengen, har hjemmel i lov etter 

phvl § 4-8 (2) bokstav a).  

 

Vilkåret er oppfylt.   

 

10.5.3 Legitimt formål  

 

Det andre kravet som må være oppfylt for at det skal være rett til å gripe inn i retten til privat-

livet etter Grl § 102, er at tiltaket forfølger et legitimt formål.351 

 

Hvilke formål som er relevante å bygge tiltaket på, er redegjort for i punkt 10.1.2.  

 

                                                 
351  Rt. 2015 s. 93 punkt 60. 
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Det følger av praksis fra psykiatrien at pasienter som sover i beltesengen, kan være underlagt 

belteregime.352 

 

Søvn er ingen automatisk grunn til å oppheve belteregime. Vurderingene legen gjør i forhold 

til bruk og opphør av belteregime, er avhengig av grad av kontroll pasienten har i en våken 

tilstand.353 

 

Belteregimet er derfor et hjelpemiddel som brukes for å sikre pasienten eller andre ansatte 

mot en utagerende atferd, og dette kan være aktuelt å benytte selv om pasienten sover. Pasien-

ten kan fremdeles ha en ukontrollerbar atferd.  

 

Formålet med å bruke belteregime når pasienten sover er for å beskytte helse, jfr EMK art. 8 

(2).  

 

Det legges derfor til grunn at tiltaket med å legge pasienter i beltesengen, forfølger et legitimt 

formål som er fastsatt etter menneskerettighetene, jfr EMK art. 8 (2).  

 

Formålskravet er oppfylt.  

 

10.5.4 Forholdsmessighet 

 

Det tredje vilkåret som må være oppfylt for at det skal være legitimt å gripe inn i retten til 

privatlivet etter Grl § 102, er at tiltaket må være forholdsmessig.354 

 

Hva som nærmere menes med begrepet forholdsmessig, se punkt 10.1.2. 

 

Det må i denne sammenhengen være forholdsmessighet mellom formålet med å la pasienter 

være underlagt belteregime i beltesengen når de sover, opp mot den belastningen det er for 

pasienten å utsettes for denne situasjonen.  

 

Formålet med tiltaket er redegjort for i punkt 10.5.3. 

 

I denne forbindelse er det sikkerhetshensyn som ligger til grunn for avgjørelsen om opprett-

holdelse av belteregime i beltesengen når pasienter sover.  

 

                                                 
352  Buhrs (2015b), Bakke (2015). 
353  Buhrs (2015b). 
354  Rt.2015 s. 93 punkt 60. 
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Sikkerhetshensyn vil falle innunder «å beskytte helse» etter EMK art. 8 (2).  

 

Det er derfor et legitimt formål som ligger til grunn.  

 

Spørsmålet i det videre er hvilken belastning pasientene opplever ved at belteregimet ikke 

løsnes når vedkommende sover i beltesengen.  

 

Studier på dette har vært vanskelig å innhente. En mulig grunn for dette kan være at det ikke 

er gjennomført noen studier på nettopp dette.  

 

På en annen side kan man i denne forbindelse se hen til noe av den informasjonen som fag-

personene har kommet med. Selv om en del av denne informasjonen baserer seg på hvordan 

pasientene opplever å være fastspent i en belteseng, kan informasjonen gi en rettledning på 

hvordan pasientene opplever å være underlagt belteregime når de sover. Begrunnelsen er at 

pasientene vil ligge med belter fastspent til kroppen i begge situasjoner.  

 

Noen pasienter beskriver beltesengen som tryggende, og ikke sjelden har pasienter kommet 

og bedt om å bli lagt i belter for å unngå å skade seg selv eller andre. Fagpersonen uttrykker i 

denne forbindelse at dette ikke imøtekommes, fordi det ikke er i tråd med regelverket. De 

pasientene som mener at beltesengen er tryggende, utgjør anslagsvis cirka 40 prosent av alle 

pasientene som legges i belteseng.355 

 

Den andre gruppen pasienter vil forstå at beltesengen er nødvendig, og akseptere nødvendig-

heten av belteleggingen i etterkant, og noen ganger mens den pågår, uten at de dermed sier 

seg enig i bruken. Denne pasientgruppen utgjør anslagsvis cirka 40 prosent av alle pasientene 

som legges i belteseng.356 

 

Den første gruppen pasienter opplever beltesengen som tryggende, noe som gjør at disse pasi-

entene mest sannsynlig ikke vil oppleve en så høy belastning i situasjonen at dette ikke vil 

være forholdsmessig sett hen til hva som er formålet med tiltaket. Disse pasientene vil trolig 

synes det er trygt om belteregimet er fastspent, selv når de sover.  

 

Den andre gruppen pasienter vil mest sannsynlig synes situasjonen er nokså belastende, med 

bakgrunn i at de ikke sier seg enig i bruken.  

 

                                                 
355  Buhrs (2015b). 
356  Buhrs (2015b). 
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På en annen side ser denne pasientgruppen nødvendigheten av beltesengen, noe som gjør at 

det er nærliggende at disse pasientene har en viss forståelse for at belteregimet blir opprett-

holdt når de sover.  

 

De tankene og opplevelsene som denne pasientgruppen har av beltesengen, er også noe som 

enkelte pasienter i en utenlandsk forskningsartikkel har fremhevet. I enkelte tilfeller kan pasi-

entene se nødvendigheten av beltesengen, selv om dette ikke nødvendigvis betyr at de er enig 

i at belteseng som tvangsmiddel bør benyttes i psykiatrien. Her fremgår det:  

 

«The mechanical restraints were sometimes described as unavoidable or essential. The in-

formants has, in these cases, an understanding of the situation and that it perhaps was the 

only option left: (….) Mechanical restraints were defined as an intervention that becomes 

necessary for calming a person who is extremely anxious and violent. Therefore, some in-

formants regarded it as an intervention that fulfilled a purpose».357 

 

Pasientene ser nødvendigheten av beltesengen med bakgrunn i at det er et nødvendig hjelpe-

middel for å kunne roe ned personer som kan være voldelige eller engstelige. Det er derfor 

ikke uhensiktsmessig å benytte belteseng, fordi bruken vil ha en mening.  

 

Med bakgrunn i at disse pasientene har en viss forståelse for bruken av beltesengen, er det 

nærliggende å trekke den slutning at belastningen disse pasientene påføres i situasjonen, ikke 

vil være så høy at dette ikke kan aksepteres.  

 

Det er heller ingen forhold som tyder på at miljøpersonalet går mer inngripende til verks enn 

det som er nødvendig for å opprettholde sikkerheten.  

 

Disse to gruppene utgjør til sammen anslagsvis cirka 80 % av alle pasientene som legges i 

belteseng.  

 

Den sannsynlige belastningen disse to pasientgruppene opplever ved å være underlagt belte-

regime når de sover kan ikke sies å være så høy at dette ikke kan aksepteres når man ser hen 

til formålet med å opprettholde belteregime når pasientene sover.  

 

Forholdsmessighetskravet vil derfor være oppfylt for flesteparten av pasientene som under-

legges belteregime i beltesengen når de sover.  

 

                                                 
357  Lanthén (2015) s. 3. 
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På en annen side har man en pasientgruppe som yter mest motstand mot beltesengen, og me-

ner at belteleggingen er et sterkt inngrep. Denne pasientgruppen utgjør anslagsvis cirka 20 

prosent av alle pasientene som legges i beltesengen.358 

 

Selv om dette gjelder et mindretall av alle pasientene, er det fremdeles en viss andel av pasi-

entene som føler at belteleggingen er et sterkt inngrep. Derfor er det hensiktsmessig å se 

nærmere på dette.  

 

Det rettslige spørsmålet i det videre er om denne pasientgruppen opplever en så høy belast-

ning i situasjonen at forholdsmessighetsvilkåret ikke er oppfylt, selv om det er et sterkt formål 

som ligger til grunn for tiltaket.  

 

Motstanden disse pasientene gjør, kan være av prinsipiell art, men også fordi de synes belte-

leggingen er fysisk ubehagelig.359 

 

Den sterke, negative opplevelsen av å bruke belteseng som disse pasientene føler, er ikke 

uvanlig.  

 

En forskningsartikkel viser at flere pasienter føler opplevelsen i beltesengen på nettopp denne 

måten:  

 

«The fear that the mechanical restraints sometimes reappears in many of the interviews. In 

some descriptions, the fear was manifested as anger and a feeling of violation».360 

 

Videre:  

 

«Being in mechanical restraints also led to a feeling of powerlessness and being excluded or 

exposed. The feeling was partially connected to the feeling of insecurity, but it was also mani-

fested as an experience of its own».361 

 

Denne negative opplevelsen av belteseng er også fremhevet i andre studier:  

 

                                                 
358  Buhrs (2015b). 
359  Buhrs (2015b). 
360  Lanthén (2015) s. 4. 
361  Samme sted.  
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«One of the harmful effects of mechanical restraint mentioned by the adolescents was physi-

cal pain caused by the belts and long periods in the supine position without the opportunity to 

move».362 

 

En del pasienter ser på bruken av belteseng med frykt.  

 

Studiene viser blant annet at mangel på selvbestemmelsesrett kan gjøre at perioden i beltes-

engen blir belastende. Pasientene mangler kontroll på hva som skal skje, og har ikke mulighet 

til å røre seg nevneverdig med beltene fastspent. Følelser som maktesløshet oppstår. Det er 

grunn til å anta følelsene som disse pasientene opplever, også gjør seg gjeldende i den perio-

den pasientene våkner opp igjen etter å ha sovet i beltesengen underlagt belteregime. Begrun-

nelsen er at pasientene fremdeles vil være bundet til sengen med belter når de våkner, noe 

som medfører de samme følelsene som pasientene har skildret ovenfor. Bruken av belteregi-

met gjør at pasientene ikke har mulighet til å bevege seg i stor grad, og har heller ikke mulig-

het til å endre på situasjonen av egen fri vilje.  

 

Det kan for noen pasienter være overraskende at helsepersonell fremdeles har ment at belte-

regimet er nødvendig, selv når han/hun har sovet. Det kan medføre at pasientene opplever en 

økt belastning i situasjonen når de våkner opp igjen.  

 

På en annen side kan det vanskelig sies at det utgjør noen stor forskjell i belastningen pasien-

tene opplever om man sammenligner de pasientene som våkner opp med belter fastspent 

kroppen, og de som eventuelt har sovet uten belteregime, men får det påført igjen i det sekund 

de våkner opp. Belteregime vil fremdeles være aktuelt i begge situasjonene, noe som medfø-

rer at belastningen mest sannsynlig vil være nokså lik for pasientene. Derimot kan det som 

nevnt ovenfor være overraskende for noen pasienter at belteregimet har vært nødvendig når de 

sov. Dette kan medføre en høyere belastning for pasientene å vite at de har sovet med belter, 

enn til sammenligning uten.  

 

I denne sammenhengen bør det presiseres at det må treffes nytt vedtak om en pasient ikke har 

vært underlagt belteregime når vedkommende sov, men får det påført igjen når han/hun våk-

ner. Begrunnelsen er at pasienten ikke har vært underlagt mekanisk tvangsmiddel når ved-

kommende sov, fordi det ikke har vært belter eller remmer som har hindret bevegelsesfriheten 

til pasienten. Tvangsmiddelbruken har derfor opphørt i denne perioden. Den faglige ansvarli-

ge for vedtak må da beslutte at tvangsmiddel skal benyttes videre, jfr phvl § 4-8 (5). 

 

                                                 
362  Hottinen (2012) s. 107. 
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Når pasientene sover i beltesengen, vil de naturlignok ha en rolig atferd utad. Dette kan fra 

pasientenes side aktualisere spørsmålet om bruk av belteregimet var uomgjengelig nødvendig, 

jfr phvl § 4-8 (1), og om helsepersonell har latt dem ligge i belteregimet for lenge på bak-

grunn av at de ikke hadde en utagerende atferd når de sov. Dette vil naturlignok kunne for-

sterke en negativ opplevelse i beltesengen.  

 

På en annen side er det etter rettspraksis godtatt at pasienter kan være underlagt belteregime i 

beltesengen selv om de har en rolig atferd, på bakgrunn av at det er vurdert til å være helt 

nødvendig.  

 

Lagmannsretten har behandlet en sak som omhandler en mann som mente at han hadde vært 

utsatt for urimelig bruk av mekaniske tvangsmidler. Han hadde vært underlagt mekaniske 

tvangsmidler i totalt 78 døgn over fem perioder i løpet av et halvt år. Lagmannsretten så hen 

til tidsperspektivet mannen hadde vært utsatt for beltesengen, og hvordan tilstanden hadde 

vært underveis. 

 

Lagmannsretten bemerket:  

 

«Adgangen til å anvende tvangsmidler er ikke begrenset til en pågående voldsutøvelse, men 

slike midler kan heller ikke benyttes rent preventivt ut fra «føre var»- prinsippet. Selv om pa-

sienten der og da er fysisk rolig, er det adgang til å bruke belter ved et pågående latent ag-

gresjonsbrudd, som uten beltelegging når som helst igjen vil medføre voldsbruk. Vurderingen 

av om situasjonen krevde beltebruk må nødvendigvis bero på et psykiatrifaglig skjønn».363 

 

Pasienter som sovner underveis i perioden de oppholder i beltesengen, må ikke automatisk 

løsnes fra belteregimet, selv om de har en rolig atferd. En rolig atferd utad betyr ikke automa-

tisk at en faresituasjon er over. Pasienten kan fremdeles ha en latent aggresjon, noe som gjør 

at belteregimet må opprettholdes for å bevare sikkerheten.  

 

Videre kan også enkelte pasienter mene at de er underlagt tvangsmiddelet lenger enn det som 

var nødvendig på bakgrunn av at helsepersonell må foreta vurderinger av tilstanden til ved-

kommende når han/hun ikke er tilgjengelig for kontakt. Det er ikke utenkelig at enkelte pasi-

enter kan hevde at det ikke er mulig å gjøre en forsvarlig vurdering av tvangsbruken i denne 

tilstanden, og på dette grunnlag mener at beltene skulle vært løsnet når de sov. Dette vil kunne 

påvirke pasientene i en negativ retning. 

 

                                                 
363  LF-2000-1026. 
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En del av den belastningen som pasientene påføres i ulike situasjoner i belteseng, må godtas.  

 

Den potensielle belastningen som pasientene kan føle på i de nevnte situasjonene, må imidler-

tid aksepteres når helsepersonell mener at pasienten har en latent aggresjon, og på bakgrunn 

av dette mener at belteregime er helt nødvendig når vedkommende sover. En rolig atferd utad 

betyr ikke automatisk skal belteregimet må løsnes opp. 

 

Det er ingen forhold som tyder på at pasientene blir liggende i beltesengen lenger enn nød-

vendig når belteregimet ikke løsnes automatisk når pasienter sover, og dermed kan oppleve en 

økt belastning på bakgrunn av dette. 

 

Det er heller ikke grunnlag for å hevde at helsepersonell ikke klarer å vurdere tilstanden til 

pasientene på en forsvarlig måte når han/hun sover, noe som påfører pasientene økt belastning 

i situasjonen, og medfører at pasientene blir underlagt tvangsmiddelet lenger enn de må. Så 

lenge helsepersonell bygger på den informasjonen de har, og vurderer den sannsynlige atfer-

den til pasienten når han/hun våkner opp, må det være legitimt å opprettholde belteregime om 

dette anses å være uomgjengelig nødvendig. Det er ikke utenkelig at helsepersonell har lettere 

for å vurdere bruken av belteregime når pasienten er i en våken tilstand, men så lenge helse-

personell gjør forsvarlige vurderinger underveis og mener at belteregimet er helt nødvendig ut 

fra den konkrete situasjonen, må dette være akseptabelt. Det er ingen forhold som tyder på at 

det er vanskelig å ta gode og forsvarlige vurderinger når pasientene sover, noe som kan resul-

tere i en høyere belastning for pasientene.  

 

Klar informasjon fra helsepersonell er viktig for den sikkerheten og tryggheten som pasiente-

ne føler.364 

 

Etter møtet med fagpersonene er det ingen forhold som tyder på at mangel på kommunikasjon 

i slike situasjoner uteblir.  

 

Selv om denne pasientgruppen ser på beltesengen med frykt, aggresjon og maktesløshet, til-

sier ikke situasjon at den er så krevende at dette ikke kan godtas.  

 

Den eventuelle belastningen pasientene kan føle på, kan bedres for pasientene ved at helse-

personell gir klar beskjed om deres begrunnelse for hvorfor pasienten har sovet underlagt bel-

teregime når pasienten våkner opp.   

 

                                                 
364  Lanthén (2015) s. 3. 
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Så lenge helsepersonell tar hensyn til den enkelte pasient og løser situasjonen på den mest 

forsvarlige og hensynsfulle måten som kan gjøres, kan det vanskelig sies at pasientene påføres 

en så stor belastning i dette tilfellet at det ikke kan godtas når formålet er å opprettholde sik-

kerheten.  

 

Så lenge helsepersonell har en god grunn for hvorfor belteregimet fremdeles opprettholdes når 

pasientene sover, eksempelvis at pasienten fremdeles har en latent aggresjon, og kommunise-

rer godt med pasienten når han/hun våkner, vil mest sannsynlig ikke pasientene oppleve en 

høyere belastning på bakgrunn av dette.  

 

Det er et sterkt og legitimt formål som ligger til grunn for tiltaket med å opprettholde belte-

regime når pasientene sover, noe som medfører i denne situasjonen at forholdet ikke er ufor-

holdsmessig sett hen til den belastningen pasientene påføres i situasjonen.   

 

Det legges derfor til grunn at tiltaket med å opprettholde belteregimet når pasientene sover, er 

forholdsmessig.  

 

Vilkåret er oppfylt.  

 

10.5.5 Samlet vurdering 

 

Bruk av belteregime i beltesengen når pasientene sover, er som utgangspunkt i strid med ret-

ten til privatlivet etter Grl § 102 (1), på bakgrunn av at tiltaket griper inn i den fysiske integri-

teten til pasientene.  

 

På en annen side er det i denne situasjonen tillatt å gripe inn i retten til privatlivet etter Grl § 

102 (1), på bakgrunn av at vilkårene er oppfylt. 

 

Bruk av belteregimet når pasienter sover i belteseng er legitimt å utføre med grunnlag i phvl § 

4-8 (2) bokstav a). Lovhjemmelen oppfyller de kvalitetskravene som stilles.  

 

I tillegg er det et legitimt formål som begrunner hvorfor helsepersonell lar pasienter sove med 

belteregime fastspent. Formålet med å la pasienter sove i belteregimet, er å opprettholde sik-

kerheten. 

 

Helt til sist er kravet om forholdsmessighet oppfylt. Den belastningen som pasientene påføres 

i situasjonen, er ikke uforholdsmessighet sett opp mot formålet med å opprettholde belteregi-

met. Det er ikke tvil om at pasientene vil oppleve en viss belastning med å sove i belteseng 

underlagt et belteregime, men etter en vurdering ble det lagt til grunn at denne belastningen 
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ikke var så høy og ikke hadde så stor påvirkning på pasientene at dette ikke kunne aksepteres 

når man så hen til det sterke formålet som lå til grunn.  

 

Det legges derfor til grunn at tiltaket med å opprettholde belteregime i beltesengen når pasien-

tene sover, ikke strider mot retten til privatlivet etter Grl § 102 (1). Tiltaket vil være i overen-

stemmelse med hvordan bruk av tvangsmidler skal gjennomføres, jfr phvl § 4-8.   
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11 Avslutning 

 

På generelt grunnlag vil ikke Grunnloven sette skranke for bruk og anvendelse av bek-

ken/flaske i belteseng, og videre heller ikke bruk av belteregime på pasienter som sover i bel-

tesengen. Måten disse situasjonene løses på i praksis, kan sies å være i overensstemmelse med 

de kravene som Grunnloven setter.  

 

På en annen side er det viktig å være klar over at de to situasjonene som har vært vurdert i 

denne avhandlingen, baserer seg på hvordan praksisen vanligvis utføres og hvordan de fleste 

pasientene opplever situasjonen. Grunnloven kan derfor i enkelte tilfeller sette skranke for 

både bruken av bekken/flaske i beltesengen og videre også bruk av belteregime når pasientene 

sover, på bakgrunn av enkeltsituasjoner.  

 

Det kan også oppstå andre situasjoner i forbindelse med bruk av belteseng som Grunnloven 

kan sette skranke for. Det kan gjelde både i forhold til en bestemt praksis, eller enkelthendel-

ser.  

 

En pasient som har blitt mishandlet under oppveksten med belter, kan ha store problemer med 

å bli lagt i en belteseng. Beltesengen i seg selv kan skape en stor belastning for vedkommen-

de. Denne situasjonen kan være et godt eksempel på at Grunnloven i enkelte tilfeller kan sette 

en skranke mot at beltesengen blir benyttet. Grunnloven vil ikke på et generelt grunnlag sette 

skranke mot at belteseng blir brukt som tvangsmiddel, men kan hindre bruken i enkelte spesi-

elle tilfeller. Kontrollkommisjonen vil i denne sammenhengen ha en viktig rolle med å kont-

rollere at belteseng ikke har blitt benyttet ovenfor denne pasienten. Pasienten har ulike behov 

som det skal tas hensyn til.  

 

Bruk av belteseng i psykiatrien reiser vanskelige problemstillinger. På den ene siden har man 

miljøpersonalet og andre pasienters sikkerhet som skal opprettholdes, noe som medfører at 

tvang kan være nødvendig for å sikre dette. På den andre siden har man et individ som har 

ulike behov, egen forhistorie og egne utfordringer som helsepersonell skal ta hensyn til. Om 

det var rett til å benytte belteseng i den enkelte situasjonen, kan det være mange meninger om. 

Mange meninger kan det også være rundt spørsmålet om belteseng i det hele tatt bør være en 

del av norsk psykiatri.  

 

Det vil muligens alltid være visse utfordringer rundt bruk av belteseng i psykiatrien fordi me-

kaniske tvangsmidler medfører integritetsinngrep av pasientene. På en annen side er belteseng 

nødvendig på bakgrunn av sikkerhetshensyn. Diskusjoner og debatter, studier på bruk av bel-

teseng og intervjuer med de pasientene som utsettes for belteseng, kan være med på å opprett-

holde rettssikkerheten for pasientene. Det rettslige innholdet av lovreglene kan bli bedre kjent 
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for både pasientene og helsepersonalet. På den måten kan også svakheter med lovreglene tro-

lig bli oppdaget, og eventuelt gjort noe med til fordel for pasientene og de ansatte i psykia-

trien. Pasientene kan bli tryggere på sine rettigheter og ha bedre kunnskap om de grenser som 

lovreglene setter opp, samtidig som helsepersonell kan oppdatere eller forbedre sin kunnskap 

om det rettslige innholdet av lovreglene.  

 

Det vil være vanskelig å eliminere alle potensielle feil som kan oppstå i psykiatrien. Det er 

menneskelig å gjøre feil, og helsepersonell kan ta uriktige vurderinger, eller misforstå enkelte 

deler av lovteksten. På en annen side kan dette ha store konsekvenser for den enkelte pasien-

ten. Dette kan eksempelvis gjelde i de situasjonene hvor belastningen pasienten påføres er 

større enn det som var nødvendig. Derfor vil det være riktig å være litt kritisk og sette spørs-

målstegn ved bruken av belteseng. Resultatet av å gjøre dette kan være at det går lenger tid 

mellom hver gang noe uriktig hender, noe som vil være positivt for både helsepersonell og 

pasientene.  

 

Av de to situasjonene som ble vurdert i denne avhandlingen, var ikke praksisen mennesker-

ettsstridig på generelt grunnlag. På en annen side var det ikke opplagt hvordan denne praksi-

sen stilte seg i forhold til menneskerettighetene. Det kan være en vanskelig grense mellom 

pasientenes rettigheter og helsepersonell sin rett til å bruke tvang når dette er nødvendig. Selv 

om en praksis kan være vanskelig å gjennomføre på en annen måte, er det forbudt å benytte 

seg av denne praksisen om det viser seg at den strider mot menneskerettighetene. Selv om 

dette kan gi vanskeligheter for miljøpersonalet, er pasientene den svake part i situasjonen. Det 

er de som utsettes for tvangen, og det er de som påvirkes av miljøpersonalet sine handlinger. 

De har krav på at menneskerettighetene skal respekteres uansett.  
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