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1 Innledning 

 

1.1 Problemstilling 

Jeg vil i denne oppgaven undersøke hvorvidt reglene om etablering av tvungent psykisk hel-

severn etter det norske regelverket i psykisk helsevernloven er i tråd med Norges menneske-

rettslige forpliktelser.  

 

Jeg vil i oppgaven presentere Norges internasjonale menneskerettslige forpliktelser som berø-

rer problemstillingen, inkludert de menneskerettslige forpliktelsene i Norges Grunnlov. Deret-

ter presenteres den nasjonale lovgivningens tvangshjemler i psykisk helsevernloven (heretter 

phvl.). Jeg vil etter dette foreta en vurdering av om det foreligger samsvar mellom det nasjo-

nale regelverket og de internasjonale forpliktelsene. Til sist avgis en kort vurdering av kom-

mende endringer i psykisk helsevernloven.1 

 

1.2 Oppgavens tema 

Statistikk viser at tallene for etablering av tvungent psykisk helsevern har vært stigende og 

jevnt over høye de siste årene i Norge.2  

 

Tvungent psykisk helsevern er et omfattende begrep og inkluderer flere former for tvangsved-

tak.3 En av disse er tvangsinnleggelse i form av døgnopphold på institusjon som er godkjent 

for formålet. Her kan pasienten holdes mot sin vilje. Tvungent psykisk helsevern omfatter 

allikevel mer enn dette. Det og kan også gjennomføres uten døgnopphold i institusjon der 

forholdene ligger til rette for det, og hensyn til pasienten taler for at dette er den beste løs-

ningen.4 Dersom pasienten i tillegg har somatiske behov som institusjonen ikke kan oppfylle, 

kan pasienten gis midlertidig opphold ved institusjon som ikke er godkjent for tvungent psy-

kisk helsevern. Ansvaret for pasienten tilfaller den godkjente institusjonen.5 

 

Som resultat av den økende statistikken for innleggelse i tvungent psykisk helsevern er det 

blitt økt fokus på forekomsten og bruken av tvang i psykiatrien både i media og fra myndighe-

tenes side.6 Man ser også et stadig økende fokus på menneskerettigheter på dette feltet. Særlig 

                                                 

 
1 Lovvedtak 50 
2 Helsedirektoratet (2016) 
3 Phvl. § 3-5 
4 Psykisk helsevernforskriften § 11 
5 Ot.prp. nr. 65 s. 77 
6 Meld. st. 11 (2015-2016) s. 67-70 
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ratifikasjonen av FNs konvensjon Convention on the Rights of Persons with Diasbilities (her-

etter CRPD) har hatt betydning i denne debatten.7 Samtykkekompetanse, rettssikkerhet og 

respekt for pasienters autonomi har vist seg som særlig viktige emner. 

 

Oppgaven tar utgangspunkt i gjeldende rett, men det er riktignok verd å merke seg at det på 

tidspunktet for oppgavens ferdigstillelse pågår flere viktige endringer i nasjonal rett. 

 

I løpet av 2017 trer det i kraft flere endringer i psykisk helsevernloven.8 Formålet med de 

kommende endringene er å oppnå økt selvbestemmelse og rettssikkerhet for pasienter under-

lagt tvungent psykisk helsevern.9 Lovendringene bygger på utredningen fra Paulsrud-utvalget, 

som hadde til oppgave å utrede reglene om tvang i psykisk helsevern.10 Flere av endringene 

begrunnes i det å oppnå bedre samsvar med internasjonale forpliktelser ovenfor menneskeret-

tighetene.11  

 

1.3 Avgrensning 

Tvang i psykisk helsevern har flere aspekter som kan vurderes opp mot Norges menneske-

rettslige forpliktelser. Oppgavens omfang tillater imidlertid ikke at alle disse behandles. 

 

Oppgaven vil drøfte vilkårene for vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern etter 

reglene i phvl. § 3-3. Oppgaven tar ikke stilling til tvangsmiddelbruk etter phvl. Kap 4, da 

dette forutsetter et allerede etablert og gyldig fattet vedtak. 

 

Oppgaven avgrenser også mot vedtak om tvungent psykisk helsevern som ikke fattes etter 

phvl § 3-3. Dette omfatter overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffelovens kap. 

12, tvangsvedtak ovenfor barn under fylte 16 år,12 psykisk utviklingshemmede13 og rusav-

hengige.14  

 

                                                 

 
7 NOU 2001:9 
8 Lovvedtak 50 (2016-2017) 
9 Prop. 147 L (2015-2016) 
10 NOU 2011:9 
11 Prop. 147 L (2015-2016) s. 51 § 1-1 1. ledd 
12 Phvl. §§ 2-1 og 2-2 2. ledd 
13 Phvl. § 2-2 3. ledd, og helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) kap. 9 
14 Hol. Kap. 10 
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Det avgrenses også mot FN konvensjonen om Sivile og Politiske rettigheter (heretter SP). 

Den ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1966 og trådte i kraft i 1976. Denne konvensjonen 

er også inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettsloven.  

SP Art. 9 inneholder bestemmelser som sikrer individer mot vilkårlig og ulovlig frihetsberø-

velse, og er derfor i utgangspunktet relevant for problemstillingen. Like fullt er bestemmel-

sens ordlyd meget lik bestemmelsen i Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (heretter 

EMK)  Art. 5 og dens tilhørende kriterier, og tilføyer lite ut over denne artikkelen. I både na-

sjonal og internasjonal praksis er det oftest EMK Art 5. som påberopes.15 Oppgaven tar derfor 

utgangspunkt i EMK Art. 5. Vurderingene som presenteres for EMK Art. 5 blir således like 

gjeldende som for vurdering av SP Art. 9. SP blir på grunnlag av dette ikke inkludert som 

selvstendig kapittel i oppgaven. 

 

1.4 Metode og kilder 

 

1.4.1 Metode 

Den rettsdogmatiske analysen i oppgaven følger alminnelig juridisk metode. 

 

Psykisk helsevernloven vil i oppgaven fremgå som spesiallov etter lex-specialisprinsippet, og 

vil her gå foran generell lov innen helse- og velferdsretten. 

 

Ethvert tvangsvedtak er underlagt legalitetsprinsippet og krever således en rettslig hjemmel 

for å kunne fattes. Tvangsbestemmelsene i nasjonalt lovverk overlater mye til det helhetlige 

bildet og skjønn. På bakgrunn av dette er forarbeider, dommer og reelle hensyn viktige kilder 

for å kunne danne et helhetlig bilde av rammene for tvangsbruk i psykisk helsevern. Tillit, 

rettssikkerhet og respekt for individets autonomi er sentrale prinsipper i velferdsretten. De 

gjeldende bestemmelsene vil derfor bli vurdert ut fra hvor godt egnet de er til å overholde 

disse prinsippene. 

 

Jeg har benyttet rettskildelære i presentasjonen av de internasjonale rettskildene og hvilken 

rang og vekt de skal tillegges innad i nasjonal rett. I oppgaven tas det sikte på å sammenligne 

nasjonal og internasjonal rett, hvilket gjør en slik rangvurdering nødvendig. Jeg benytter prin-

sippene man finner i dualisme- og presumsjonsprinsippet for å vurdere hvorvidt det foreligger 

samsvar mellom nasjonal rett og de internasjonale forpliktelsene. Dette gjelder både de inkor-

porerte forpliktelsene, og de som ikke er inkorporert. 

                                                 

 
15 Syse (2016) s. 457 
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For å fortolke bestemmelsene i de internasjonale forpliktelsene benytter jeg meg av general 

comments, høringer og rapporter. 

 

1.4.2 Kilder 

Oppgaven tar utgangspunkt i hovedregelen for etablering av tvang i lov om etablering og 

gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62 (heretter phvl.) § 3-3. For å fortolke 

bestemmelsens innhold har jeg lagt vekt på rettspraksis og forarbeider.16 

Denne bestemmelsen utredes nærmere i kap. 4. 

 

Det finnes flere menneskerettslige bestemmelser som berører området rundt etablering av 

tvang i psykisk helsevern. Jeg tar utgangspunkt i Grunnloven og menneskerettsloven som de 

relevante nasjonale bestemmelsene på området. Internasjonale bestemmelser som gjør seg 

gjeldende er EMK og CRPD. 

 

I nasjonal rett er Norges Grunnlov kap. E om menneskerettigheter den grunnleggende sikring-

en av Norges menneskerettslige forpliktelser. Ved forarbeidene til bestemmelsene i dette ka-

pitlet ble det i stor grad lagt vekt på Norges internasjonale forpliktelser, og at disse burde 

gjenspeiles ved Grunnlov.17 Dette er derfor sentrale og tungtveiende bestemmelser om men-

neskerettigheter på nasjonalt nivå. 

 

Et grunnleggende dokument for de internasjonale menneskerettighetene er Verdenserklæ-

ringen. Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt i Paris den 10. desember 1948 

av FNs generalforsamling. Dagens menneskerettigheter har sitt utsprang fra dette dokumentet. 

Erklæringens Art. 1 første setning sikrer alle menneskers krav til frihet, likeverd og like ret-

tigheter. 

 

En av konvensjonene som har sitt utsprang fra Verdenserklæringen er Den Europeiske Men-

neskerettskonvensjonen. Konvensjonen ble vedtatt i Roma den 4. november 1950 av Europa-

rådet. Denne konvensjonen ble ratifisert av Norge den 3. september 1953. Norge er derfor 

forpliktet til å overholde konvensjonens bestemmelser. I tillegg til den generelle forpliktelsen 

har EMK blitt tildelt en særlig styrket posisjon i norsk rett. Lov om styrking av menneskeret-

tighetenes stilling av 21.05. 1999 (heretter mrl.) innførte EMK ved inkorporasjon som eget 

                                                 

 
16 Ot.prp.nr.11 (1998-1999) 
17 Dokument 16 (2011-2012) 
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vedlegg i Norges Lover. Det fastslås at dersom det foreligger motstrid mellom norsk lov og 

EMK skal bestemmelsene i konvensjonen gis forrang over annen lov etter mrl. § 3.18 

 

EMK innfører også en egen domstolinstans ved den Europeiske Menneskerettsdomstol (heret-

ter EMD), for å sikre at de forpliktede partene overholder konvensjonen og dens protokoller 

etter EMK Art. 19. Domstolen ble opprettet i 1959, og ligger i Strasbourg. Klager kan frem-

stilles av både individer og stater etter EMK Art. 33 og 34. Det stilles riktignok krav til hvilke 

saker som kan klages inn til domstolen. Saken må ha blitt prøvd uttømmende i de nasjonale 

rettsmidlene i den aktuelle staten før den kan vurderes i EMD etter EMK Art. 35. 

Dommene som avgis fra EMD er en viktig rettskilde til tolkningen av EMK både innen nasjo-

nal og internasjonal rett. 

 

En annen viktig konvensjon er CRPD.19 

Norge undertegnet CRPD i 2007, og ratifiserte konvensjonen den 3. juni 2013. Konvensjonen 

ble etablert for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne, herunder mennesker med psy-

kososial funksjonsnedsettelse, har en likeverdig rett til menneskerettigheter og grunnleggende 

friheter. Det legges særlig vekt på at diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelse 

sammenlignet med andre pasienter ikke skal godtas. 

 

Konvensjonen er folkerettslig bindende. Denne konvensjonen har imidlertid ikke en like sterk 

stilling i norsk rett som for eksempel EMK. Forskjellen er at EMK er inkorporert i norsk lov 

gjennom menneskerettsloven, og i mrl. § 3 blitt tildelt forrang dersom det skulle vise seg å 

være motstrid med nasjonal lov. CRPDs stilling i norsk rett må derfor baseres på dualisme 

etter presumsjonsprinsippet og derfor anses den etter myndighetenes syn som gjennomført i 

norsk lov.20 Dette innebærer at man ved anvendelse og tolkning av nasjonale rettsregler plik-

ter å forsøke å unngå tolkningsresultater som kommer i strid med foreliggende folkerettslige 

regler, herunder CRPD.  

 

Videre kan man stille spørsmål til hvilken klageadgang man har dersom man opplever brudd 

på konvensjonen. Ettersom konvensjonen ikke er inkorporert i norsk lov vil det heller ikke gis 

adgang til å få et brudd på denne konvensjonen alene prøvd for norske domstoler. Det kan kun 

vurderes som en del av en sak. Et eksempel på dette er HR-2016-1286-A, hvor det ble hevdet 

                                                 

 
18 Jf. Grunnloven § 92 
19 A/RES/61/106 
20 Prop. 106 S (2011-2012) s. 27 
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brudd på Grl. § 93 og EMK Art. 3 og 8, samt anført at behandlingen medførte brudd på 

CRPDs bestemmelser.  

Klageadgangen til EMD reguleres i hovedsak i EMK og gjennom menneskerettsloven. Dette 

vil derfor falle utenfor som en naturlig klageinstans.  

 

Under konvensjonens valgfrie tilleggsprotokoll gis individer adgang til å fremme klager til 

CRPD-komiteen21 dersom saken har blitt prøvd uttømmende i den respektive statens nasjona-

le domstoler,22 i likhet med adgangen til å få saker prøvd for EMD. 

 

Denne tilleggsprotokollen er ikke ratifisert av Norge per dags dato.23 Som jeg vil komme til-

bake til senere i oppgaven foreligger det omfattende tolkningsspørsmål knyttet til konvensjo-

nens artikler, og hvorvidt nasjonal rett er forenelig med konvensjonens bestemmelser.24 En 

ratifisering av tilleggsprotokollen vil kunne bidra til å gi klarere svar på om hvorvidt enkelte 

spesifikke norske lover er i samsvar med konvensjonens bestemmelser. Ettersom CRPD-

komiteen ikke er en domstolinstans vil ikke uttalelsene fra komiteen få rettskraftig virkning.25 

De vil derimot sannsynligvis kunne få en tungtveiende rettskildevirkning,26 og slik bidra til å 

avklare en usikker rettssituasjon. Det er her viktig å understreke at konvensjonens avgjørelser 

i enkeltsaker har rettskildevirkning selv om den valgfrie tilleggsprotokollen ikke er ratifisert i 

Norge. 

 

CRPD-komiteen består av 12 eksperter som har til oppgave å overvåke statenes gjennomfø-

ring av konvensjonen. Foruten å fatte avgjørelser i saker som klages inn etter den frivillige 

tilleggsprotokollen avgir også komiteen også concluding observations og general comments. 

Disse er viktige rettskildefaktorer for tolkningen av konvensjonens innhold. Kilder som dette 

er ikke rettslig bindende, men må legges til grunn som tungtveiende rettskilder der konven-

sjonens innhold skal fortolkes. 

 

Vi finner også bestemmelser i konvensjoner som ikke er rettslig bindende som berører 

problemstillingen. 

 

                                                 

 
21 Optional protocol A/RES/61/106 Art. 1 nr. 1 
22 Optional protocol A/RES/61/106 Art. 2 d) 
23 Meld. St. 39 (2015-2016) 
24 NOU 2011:9 
25 Larsen 2015 s. 64 
26 Larsen 2015 s. 68 
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En av disse konvensjonene, som også gjør seg gjeldende for tvang og psykisk helsevern er 

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard 

to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine 

(heretter OVIEDO-konvensjonen). Denne konvensjonen har som formål å sikre menneskeret-

tighetene på det biomedisinske feltet, og gjør seg særlig relevant ved tvangsmedisinering. Den 

inneholder imidlertid bestemmelser som også berører frihetsberøvelse. 

 

1.5 Videre fremstilling 

I de kommende kapitlene vil rettskildene som omfatter emnet bli presentert mer inngående. 

De første kapitlene omhandler rettsgrunnlaget oppgaven bygger på. 

 

I kapittel 2 fremstilles de internasjonale menneskerettighetene Norge er forpliktet til å over-

holde. Her fokuseres det på EMK Art. 5 og CRPD Art. 12 og 14.  

 

I kapittel 3 fremstilles de menneskerettslige forpliktelsene som er nedfelt i Grunnloven. 

 

Det norske regelverket i psykisk helsevern presenteres i kapittel 4. Her legges det vekt på § 3-

3 i psykisk helsevernloven.  

 

Til sist vil jeg i kapittel 5 vurdere hvorvidt det foreligger samsvar mellom norsk rett og inter-

nasjonal rett. 

Her vil det også kortfattet bli tatt stilling til de kommende endringene i psykisk helsevernlo-

ven,27 for å vurdere om disse endringene bidrar til å skape mer samsvar med menneskerettig-

hetene. 

                                                 

 
27 Lovvedtak 50 (2016-2017) 
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2 Internasjonale menneskerettigheter 

 

2.1 Den europeiske menneskerettskonvensjonen 

 

2.1.1 Art. 5 – Retten til frihet og sikkerhet 

En av bestemmelsene som berører oppgavens problemstilling finner vi i EMK Art. 5 om ret-

ten til frihet og sikkerhet. 

«Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his lib-

erty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law» heter 

det i EMK Art. 5 1. Dette gjelder alle former for frihetsberøvelse, men gjelder ikke uten unn-

tak. Det relevante unntaket for oppgavens problemstilling finner vi i EMK Art. 5 1. bokstav e) 

«the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of 

persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants» 

 

Artikkelens hovedregel bygger på Verdenserklæringens Art. 1 som sikrer alle mennesker 

grunnleggende rettighet til frihet. Det fastslås som et materielt vern at ingen skal utsettes for 

frihetsberøvelse utenom på bestemte vilkår. Dette understøtter statenes menneskerettslige 

forpliktelse til å respektere individers frihet som en av de grunnleggende menneskerettighete-

ne. Dette er en del av bestemmelsens hovedformål. 

 

Artikkelen innvilger ikke absolutt rettighet til personlig frihet. Unntakene gjør seg gjeldende 

dersom det foreligger en rettslig hjemmel for å gjøre inngripen. Her er det norske legalitets-

prinsippet i samsvar med EMK Art. 5 ved at det settes krav til at det må foreligge et rettslig 

grunnlag for å gjøre en inngripen i personers rettssfære.  

 

2.1.1.1 Materielle krav 

I EMK Art. 5 nr. 1 bokstav e) finner vi et unntak for «the lawful detention of persons for the 

prevention of the spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or 

drug addicts or vagrants» 

 

Det er her særlig begrepet «persons of unsound mind» som er relevant for spørsmål om etab-

lering av tvang i psykisk helsevern. I den norske versjonen av teksten er det begrepet 

«sinnslidende» som brukes. Dette betyr at der det foreligger nasjonal lovgivning eller andre 

rettskilder som omfatter alvorlig sinnslidende, kvalifiserer dette hovedkravet til lovlig frihets-

berøvelse. Satt i sammenheng med det norske regelverket vil da begrepet «alvorlig sinnsli-

dende» være mer korrekt. Det norske begrepet er nærmere omhandlet i kap. 4.1.3.3. 

 



9 

 

EMK Art. 5 gir ikke noen klar føring på hvordan begrepet «persons of unsound mind» skal 

forstås, og hva begrepet omfatter. Dette begrepet er i stor grad utredet i rettspraksis.  

 

En viktig avgjørelse i EMD, som har vært med på å danne kriterier for frihetsberøvelse og 

føringer på hvordan begrepet «unsound mind» skal forstås, er saken Winterwerp v. Neder-

land.28 Denne dommen er blitt en av de sentrale avgjørelsene for forståelsen av begrepet «Per-

sons of unsound mind». Frits Winterwerp ble innlagt på psykiatrisk sykehus som følge av en 

nødprosedyre. Hans kone søkte deretter om forlengelse av oppholdet, hvilket resulterte i for-

lengelse fra år til år. Han påklaget at hans meninger ved rettslige høringer ikke ble vektlagt 

eller hørt, ikke mottok juridisk bistand, og heller ikke ble gitt anledning til å protestere mot de 

medisinske rapportene som lå til grunn for forlengelsen. I saken hevdet Winterwerp selv at 

han ikke falt under konvensjonens forståelse av begrepet «unsound mind».  

 

EMD ønsket ikke å fastslå noen absolutt forståelse av begrepet, ettersom det etter deres opp-

fatning er et begrep som ikke kan tildeles noen absolutt tolkning. Det ble lagt vekt på at be-

grepet preges av kontinuerlig forskning og utvikling i forhold til behandlingsmetoder, og at 

samfunnets holdning til psykiske lidelser er i endring. Det vises altså her til at begrepet skal 

ha en dynamisk forståelse, og utvikle seg i takt med utviklingen innen psykiatri og samfunn. 29 

Dette setter med andre ord krav til at tolkningen av begrepet i enhver sak skal settes i sam-

menheng med tidsperioden og utviklingen, hvilket gjør begrepet meget fleksibelt i sin forstå-

else. 

 

Domstolen la stor vekt på behovet for kartlegging av hvilke omstendigheter som må foreligge 

for å kunne foreta en lovlig frihetsberøvelse uten å komme i strid med kravene som stilles i 

Art. 5. 

 

1. For det første settes det krav til at det må foreligge en underliggende bevisbar medi-

sinsk tilstand, og at dette må være fastslått av medisinsk ekspertise på objektivt grunn-

lag.30 

2. For det andre settes det krav til at den mentale lidelsen må være av en slik art og grad 

at den berettiger frihetsberøvelsen.31 

                                                 

 
28 Saksnr. 6301/73  
29 Winterwerp v. The Netherlands section 37 
30 Winterwerp v. The Netherlands section 39 
31 Winterwerp v. The Netherlands section 39 
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3. For det tredje må begge disse vilkårene være til stede under hele frihetsberøvelsen for 

at man lovlig skal kunne utøve og opprettholde frihetsberøvelsen.32 

 

Disse kriteriene har blitt hva vi i dag refererer til som Winterwerp-kriteriene, og ble fremstilt 

av Wachenfeld i 1991.33 

 

I denne saken ser vi klare retningslinjer for forståelsen av begrepet «unsound mind», samt 

kriterier som må foreligge for å kunne vedta og opprettholde en frihetsberøvelse etter begre-

pet.  

 

Oppsummerende kan begrepet «unsound mind» betraktes som et tidsbestemt begrep, og skal 

samsvare med forskning og samfunnssituasjonen på tiden hvor det skal tas stilling til om vil-

kåret foreligger hos pasienten. Dette er nok en fornuftig tilnærming til begrepet, ettersom det 

gjøres stadige fremskritt både teknologisk og forskningsmessig i psykisk helsevern. Det å 

sette en klar ramme innenfor et felt hvor utvikling og fremskritt er så sentralt vil være både 

snevert og kunne bringe loven i utakt med psykiatrien. Det er derfor viktig at dette begrepet 

overlates til en tidsriktig tolkning og forståelse slik at rettslige begreper ikke står i veien for 

utvikling og fremgang i psykiatrien.34 

 

Det vil med en så flytende begrepsforståelse kunne medføre vansker for den enkelte å forstå 

hva begrepet faktisk skal innebære. Nettopp derfor er Winterwerp-kriteriene en viktig kilde til 

en bedre forståelse av begrepet.  

 

I første omgang stilles det krav til at det skal være en beviselig psykisk sykdom og at denne 

diagnosen skal være avgjort på objektivt grunnlag av medisinsk ekspertise. Dette kriteriet 

stiller ingen krav til noen spesifikk diagnose som kvalifiserer til lovlig frihetsberøvelse, og 

viser derfor samsvar med EMDs uttalelse om at begrepet skal forstås ut fra den aktuelle tids-

perioden som foreligger. Den setter imidlertid krav til at den psykiske sykdommen må være 

beviselig. Dette overlater ikke diagnosen til fritt skjønn og setter en skranke for at det må fo-

religge faktisk sykdom og at denne må være av en art som er dokumenterbar. Dette bidrar til å 

styrke behovet for grundig utredning av pasienten og sikrer at utredningen utføres av kvalifi-

sert medisinsk personell. Dette vil igjen være en faktor som bidrar til økt rettssikkerhet for 

pasienten. 

                                                 

 
32 Winterwerp v. The Netherlands section 39 
33 Wachenfeld 1991 s. 142 
34 Aasen (2009) 
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I saker behandlet i EMD legges det også vekt på pasientens mentale kapasitet og rettslige ka-

pasitet når «unsound mind» skal utredes. 

 

I saken Shtukaturov v. Russland35 ble Shtukaturov innlagt av sin mor som hadde blitt opp-

nevnt som hans lovlige verge, hvilket da rent rettslig er å regne som en frivillig innleggelse. 

Med andre ord finnes det da heller ingen adgang til å få vedtaket rettslig overprøvd. Shtuka-

turov mottok ingen informasjon om vedtaket, og hevdet at han ble holdt på sykehuset mot sin 

vilje. Det ble her hevdet brudd på EMK Art 5 nr. 1, at frihetsberøvelsen ikke var lovlig be-

grunnet. EMD la her vekt på at pasienten strengt tatt ved innleggelse krevd av sin verge ikke 

hadde samtykkekompetanse, og fra et rent lovmessig perspektiv var umyndiggjort. Allikevel 

kom det i denne saken frem at EMD la tung vekt på det at pasienten fremsto som klar, og 

hadde forståelse for egen situasjon. EMD fremstilte et klart skille mellom rettslig handleevne 

og rettslig kapasitet, og la til grunn at pasienten i stor grad viste evne til å forstå sin situa-

sjon.36  

Domstolen oppsummerte videre vurderingen sin slik; 

«In sum, even though the applicant was legally incapable of expressing his opinion, the Court 

is unable to accept in the circumstances the Government’s view that the applicant agreed to 

his continued stay in the hospital. The Court therefore concludes that the applicant was de-

prived of his liberty by the authorities within the meaning of Article 5 § 1 of the Conven-

tion».37  

Dette viser til at EMD la i denne sammenheng la vekt på individets egen tilstand i form av 

mental kapasitet og rettslig kapasitet fremfor å godta umyndiggjøringen som en rettslig riktig 

forståelse av «unsound mind». Domstolen godtok derfor ikke statens syn på innleggelsen som 

frivillig. 

 

2.1.1.2 Prosessuelle krav 

Det kommer frem i Art. 5 nr. 4 at «Everyone who is deprived of his liberty by arrest or deten-

tion shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be 

decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful»  

                                                 

 
35 Saksnr. 44009/05 
36 Shtukaturov v. Russia 2008 section 108 
37 Shtukaturov v. Russia 2008 section 109 
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Dette fastslår for der første en rettighet til å kunne rettslig overprøve lovligheten av frihetsbe-

røvelsen. Det settes også krav til rask saksbehandling, samt løslatelse dersom det skulle vise 

seg at frihetsberøvelsen ikke er rettmessig.  

Det stilles også et krav til at frihetsberøvelsen skal være «lawful». Dette innebærer at det må 

foreligge en hjemmel for frihetsberøvelse dersom den skal kunne lovlig gjennomføres. 

 

Videre forutsettes det i det andre Winterwerp-kriteriet at den påviste psykiske sykdommen må 

være av en slik art eller grad at den taler for berettiget frihetsberøvelse. Det spesifiseres ikke 

noen form for type psykisk sykdom, men det settes et krav til alvorlighetsgrad. Det kommer 

også frem gjennom rettspraksis at jo mer inngripende frihetsberøvelsen er, jo mer skjerpes 

kravet til sykdommens alvorlighetsgrad, så vel som utredningen av sykdommen for at frihets-

berøvelsen skal kunne lovlig gjennomføres. 

 

I saken Shtukaturov v. Russland ble det også hevdet brudd på EMK Art. 5 nr. 4, om adgangen 

til å få lovligheten av innleggelsen prøvd av en domstol. Her var situasjonen slik at pasienten 

var blitt umyndiggjort, og etter de nasjonale regler var å regne som frivillig innlagt uten mu-

lighet til å selv få sin sak prøvd for domstol. Staten hevdet her at pasienten hadde adgang til å 

få saken prøvd gjennom sin verge, og at dette burde tilfredsstille dette kravet. 

 

EMD la vekt på at det var vergen som hadde sørget for innleggelsen, og åpenbart motsatte seg 

en eventuell løslatelse av pasienten. Det ville da være på grensen til det umulige å få sin sak 

overprøvd gjennom vergen. Pasienten ble helt avhengig av sin verge for å få sin sak prøvd i 

en domstol, hvilket i enhver situasjon vil komplisere adgangen. EMD konkluderte med at det-

te ikke var tilfredsstillende for å oppfylle kravet i Art.5. 38 

 

Videre anførte EMD; 

«The Court notes its findings that the applicant’s hospitalisation was not voluntary. Further, 

the last time that the courts had assessed the applicant’s mental capacity was ten months be-

fore his admission to hospital. The “incapacitation” court proceedings were seriously flawed, 

and, in any event, the court never examined the necessity of the applicant’s placement in a 

closed institution. Nor was this necessity assessed by a court at the time of his placement in 

hospital. In such circumstances the applicant’s inability to obtain judicial review of his deten-

tion amounted to a violation of Article 5 § 4 of the Convention».39 

                                                 

 
38 Shtukaturov v. Russia 2008 section 124 
39 Shtukaturov v. Russia 2008 section 125 
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Det understrekes at innleggelsen ikke er å anses som frivillig i domstolens øyne, og det vises 

til dårlig utført vurdering av pasientens tilstand. Dette viser blant annet til Winterwerp-

kriteriene, hvor det beviselig må foreligge en sinnslidelse, og at viktigheten av korrekt utred-

ning av disse øker jo strengere tvang pasienten utsettes for. Nettopp fordi pasienten ble 

tvangsinnlagt på institusjon hvor pasienten fikk særdeles begrenset kontakt med omverdenen 

var det her viktig at pasienten ikke ble avskåret fra muligheten til å få juridisk informasjon, 

samt sin sak overprøvd av en domstol. Nødvendigheten av inngripenen ble ikke ble korrekt 

vurdert og vektlagt. Det ble heller ikke foretatt noen vurdering av domstolene på tidspunktet 

han ble plassert på sykehus.40 

 

Det faktum at kravet til nødvendighet av inngrepet skjerpes i takt med hvor omfattende inng-

repet er bidrar til å sette en viktig ramme for hvilke tiltak som kan vedtas, og i hvilken grad de 

er lovlige. 

 

Også i saken Storck v. Tyskland41 ble det satt spørsmålstegn rundt samtykkekompetanse og 

hvorvidt det kan regnes som lovlig frihetsberøvelse etter EMK Art 5 nr. 1. 

I denne saken hadde en ung kvinne oppsøkt klinikken frivillig. Hun forsøkte å rømme, og ble 

hentet tilbake og holdt der med tvang. Hun ble også tungt medisinert under oppholdet. 

Her ble det også stilt spørsmålstegn ved lovligheten av frihetsberøvelsen etter EMK Art. 5 nr. 

1, med særlig fokus på om det forelå frivillighet og samtykkekompetanse. EMD la vekt på at 

rømningsforsøkene i seg selv burde skape tvil i om det forelå samtykke. Videre ble det anført 

at den sterke medisineringen hun mottok gjorde at det ikke kunne foreligge noen form for 

gyldig aksept da dette rammet samtykkekompetansen. 42 

EMD konkluderte med at det her forelå en frihetsberøvelse etter EMK Art. 5 1., og at det der-

for etter domstolens syn ikke forelå samtykke eller samtykkekompetanse til tvungent psykisk 

helsevern.43 

I likhet med Shtukaturov v. Russland var i dette spørsmålet samtykkekompetansen avgjørende 

for forståelsen av lovlig frihetsberøvelse. 

 

Oppsummerende ser man at kravet til lovligheten av frihetsberøvelse vil i stor grad bero på 

forhold med utgangspunkt i individets tilstand. Etter min mening er denne formen for skjønn 

                                                 

 
40 Shtukaturov v. Russia 2008 section 125 
41 Saksnr. 61603/00 
42 Storck v. Germany 2005 section 76 
43 Storck v. Germany 2005 section 78 
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hensiktsmessig og relevant for å sikre riktig behandling av pasienter. Dette bidrar samtidig til 

å understreke viktigheten av å utrede grundig i tilfeller hvor det er snakk om samtykkekompe-

tanse og vergemål. Psykiske lidelser utarter seg gjerne ulikt hos ulike pasienter. Derfor er det 

viktig å vektlegge pasientens faktiske situasjon for å ha et helhetlig bilde av hvor klar innsikt 

pasienten har om sin situasjon og helse, og hvor god pasientens rettslige kapasitet er. Det å 

trekke en streng retningslinje for samtykkekompetanse når pasienten er påvirket av tung me-

disinering er også svært viktig for pasientens rettssikkerhet. Slik er EMDs syn i Storck-saken 

en viktig kilde til å skille mellom gyldig samtykke og ugyldig samtykke der medisinering er 

inne i bildet. 

 

2.2 CRPD 

 

2.2.1 Artikkel 14 – Frihet og personlig sikkerhet 

I konvensjonens Art. 14 nr. 1 fastslås følgende; 

 «States Parties shall ensure that persons with disabilities, on an equal basis with others:  

  ( a) Enjoy the right to liberty and security of person;  

  ( b) Are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any deprivation of 

liberty is in conformity with the law, and that the existence of a disability shall in no case jus-

tify a deprivation of liberty» 

 

Hovedregelen i bestemmelsen sikrer retten til frihet og sikkerhet ovenfor mennesker med 

funksjonsnedsettelse på lik linje med andre, og stiller krav til ikke-diskriminering ovenfor 

individer med funksjonsnedsettelse.. Denne hovedregelen gjenspeiler både Verdenserklæ-

ringens Art 1. og EMK Art. 5 og er en av de grunnleggende bestemmelsene i menneskerettig-

hetene. Bestemmelsen går imidlertid ut over de alminnelige rammene som settes i andre kon-

vensjoners tilsvarende bestemmelser, med å sette krav til ikke-diskriminering. 

Vi finner en noe lik bestemmelse rundt diskriminering i EMK Art. 14. Denne bestemmelsen 

er riktignok noe mer generell, og fremstår som et mer alminnelig diskrimineringsforbud. 

CRPD Art. 14 fremmer derimot et uttrykkelig forbud mot diskriminering på grunnlag av 

funksjonsnedsettelse, og setter derfor skarpere skille og krav enn EMK Art. 14. 

 

Man finner også likhetstrekk med EMK Art 5 nr. 1, hvor begrepet «lawful» motsvares med at 

«unlawful» ikke godtas. Det kreves med andre ord også her at det foreligger nasjonal lov-

hjemmel for å kunne gjøre inngrep i en persons frihet.  

 

Videre finner man i bestemmelsen at nedsatt funksjonsevne ikke i noe tilfelle skal rettferdig-

gjøre frihetsberøvelse. I sin naturlige ordlyd kan bestemmelsen fremstå som et totalforbud 

mot frihetsberøvelse av personer på grunn av funksjonsnedsettelse i form av psykisk sykdom. 

Dette vil i så fall ha viktig betydning for den norske psykisk helsevernloven slik den er i dag. 
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Det er særlig denne bestemmelsen som har blitt høyst omdiskutert på nasjonalt nivå,44 og kre-

ver dypere utredning. Dette kommer jeg tilbake til i kap. 5. 

 

CRPD-komiteen avgir kommentarer og uttalelser som kan bidra til hvordan artikkelen skal 

forstås. Kilder som general comments vil ikke være rettslig bindende, men norsk rettspraksis 

viser til at uttalelser som dette skal tillegges en betydelig vekt som rettskilde.45  

 

CRPD-komiteen utga i september 2015 en uttalelse som viser retningslinjene for hvordan 

konvensjonens Art. 14 skal forstås.46 Det ble uttalt at ufrivillig frihetsberøvelse som fattes 

med begrunnelse i helse motstrider det absolutte forbud mot frihetsberøvelse på grunnlag av 

en funksjonsnedsettelse etter Art. 14 1. b. Det anføres også at dette strider mot prinsippet om 

at pasienten skal avgi fritt og informert samtykke angående helsehjelp etter CRPD Art. 25. 

Komiteen krever at statene skal avvikle bestemmelser som tillater frihetsberøvelse som be-

grunnes med faktiske eller mulige funksjonsnedsettelser. Det anføres videre at frihetsberøvel-

se med opphold i helseinstitusjoner medfører at pasienten blir nektet sin rettslige handleevne 

til å treffe avgjørelser om behandling og pleie. En slik frihetsberøvelse er således i strid med 

Art. 12 og 14.47 

I denne uttalelsen tolker komiteen bestemmelsen strengt. Ordlyden i denne uttalelsen taler for 

et absolutt forbud med begrunnelse i at denne formen for tvang frarøver pasientens selvbe-

stemmelsesrett.  

 

En lignende uttalelse ble fremmet av FNs Høykommissær for Menneskerettigheter. Det ble i 

uttalelsen slått fast at «Legislation authorizing the institutionalization of persons with disabili-

ties on the grounds of their disability without their free and informed consent must be abol-

ished».48 

Dette skal ifølge høykommissæren inkludere frihetsberøvelse på grunnlag av fare for eget og 

andres liv og helse, og frihetsberøvelse på grunnlag av vedkommendes behov for behandling. 

Dette vil da inkludere det norske farekriteriet og behandlingsvilkåret. Begrunnelsen for dette 

er den klare sammenhengen det har til funksjonsnedsettelsen. Det understrekes imidlertid i 

uttalelsen at dette ikke skal tolkes slik at lovlige frihetsberøvelser av alvorlig sinnslidende 

ikke kan gjennomføres. Bestemmelsene som slike avgjørelser fattes på må derimot skilles fra 

                                                 

 
44 NOU 2011:9 
45 RT. 2008 s. 1764 pkt. 8 
46 CRPD-komiteen, Guidelines on article 14 (2015) 
47 CRPD-komiteen, Guidelines on article 14 (2015) IV nr. 10 
48 UN High Commissioner for Human Rights, A/HRC/10/48 (2009) para. 49 
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funksjonsnedsettelsen og gis en nøytral definisjon slik at den gjelder likt for alle uavhengig av 

funksjonsnedsettelse.49  

 

I denne uttalelsen omtales begge tilleggskriteriene som de norske myndigheter har lagt til 

grunn for sin tolkningserklæring.50 Her kommer det frem at forholdet mellom funksjonsned-

settelsen og tilleggsvilkårene har en for direkte sammenheng til at det utgjør et lovlig grunn-

lag for frihetsberøvelse. Det åpnes imidlertid for at det i mange tilfeller vil være nødvendig å 

kunne gi disse medisinsk behandling og at dette kan skje ved frihetsberøvelse. Vilkåret for 

dette må være at det gjøres på lovlig nøytralt grunnlag uten utgangspunkt i funksjonsnedset-

telsen. 

 

Med utgangspunkt i CRPD-komiteens uttalelser og den strenge ordlyden de legger til grunn 

taler dette for at en riktig forståelse av Art. 14 skal tolkes bokstavelig. 

 

Videre fastslås det i CRPD Art. 14 nr. 2 at; 

«States Parties shall ensure that if persons with disabilities are deprived of their liberty 

through any process, they are, on an equal basis with others, entitled to guarantees in ac-

cordance with international human rights law and shall be treated in compliance with the 

objectives and principles of the present Convention, including by provision of reasonable ac-

commodation» 

 

Dette sikrer likebehandling i de tilfeller der en person med nedsatt funksjonsevne blir utsatt 

for frihetsberøvelse. Det kreves at dette skal skje i samsvar med internasjonale menneskeret-

tigheter. Særlig viktig blir adgangen til å få sin sak prøvd av en domstol som fastslås i EMK 

Art. 5 nr. 4, samt rettigheten til human behandling og beskyttelse fra tortur. 

 

2.2.2 Artikkel 12 – Likhet for loven 

CRPD Art. 12 sikrer personer med nedsatt funksjonsevne likhet for loven, og mot diskrimine-

ring av rettslig handleevne. 

Den relevante delen av bestemmelsen lyder slik; 

«1. States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition every-

where as persons before the law.  

                                                 

 
49 UN High Commissioner for Human Rights, A/HRC/10/48 (2009) para. 49 

50 Prop. 106 S (2011–2012) 
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2. States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an 

equal basis with others in all aspects of life.   

3. States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with disabili-

ties to the support they may require in exercising their legal capacity» 

Denne bestemmelsen fastslår at retten til å bli ansett som et selvstendig rettssubjekt også skal 

omfatte personer med nedsatt funksjonsevne. Dette blir særlig viktig hvor det foreligger psy-

kisk sykdom hvor personen mangler samtykkekompetanse eller er umyndiggjort og får sine 

avgjørelser fattet av en verge.  

 

CRPD-komiteen har kommet med uttalelser om hvordan denne regelen skal forstås på dette 

området. Det har blitt uttalt følgende; 

«Indeed, there has been a general failure to understand that the human rights-based model of 

disability implies a shift from the substitute decision-making paradigm to one that is based on 

supported decisionmaking».51 

Her mener CRPD-komiteen at artikkelens innhold må tolkes dit at den tar sikte på å endre 

lovgivning som benytter seg av vergemål, og at det forventes en endring som går i retning 

«supported decision-making». Dette innebærer at det tilrettelegges for samtykke med hensyn 

til individets forståelsesevne slik at man ikke blir totalt fratatt muligheten til å fatte rettslige 

avgjørelser som angår en selv. 

 

Videre understreker CRPD-komiteen at en persons funksjonsnedsettelse aldri må bli grunnlag 

for å nekte vedkommende rettslig handleevne, eller noen av de andre rettighetene som omfat-

tes av konvensjonens Art. 12. Det kreves at alle praksiser som gjennom sitt formål eller utfø-

relse kommer i strid med innholdet i Art. 12 må avskaffes. Dette for å sikre at personer med 

funksjonsnedsettelser tildeles rettslig handleevne på lik linje med andre.52 

Igjen foretar CRPD-komiteen streng tolkning av konvensjonen. Dersom dette tas bokstavelig 

gis det her absolutt ingen adgang til nektelse av rettslig handleevne dersom det er begrunnet i 

en funksjonsnedsettelse.  

 

Spørsmålet blir da om det kan begrunnes i tilleggsvilkår som indirekte knyttes opp mot funk-

sjonsnedsettelsen, altså forhold som hører til den mentale kapasiteten. CRPD-komiteen de-

finerer forholdene slik;  

                                                 

 
51 CRPD/C/GC/1 (2014) pkt. 3 
52 CRPD/C/GC/1 (2014) pkt. 9 
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«Legal capacity is the ability to hold rights and duties (legal standing) and to exercise those 

rights and duties (legal agency)… Mental capacity refers to the decision-making skills of a 

person, which naturally vary from one person to another and may be different for a given 

person depending on many factors, including environmental and social factors».53 

 

Komiteen anfører videre at flere av statenes rapporter inneholder bestemmelser som bygger 

på at personer med nedsatt beslutningsevne på grunn av psykososiale funksjonsnedsettelser 

kan fratas rettslig handleevne om spesifikke emner. Avgjørelser om dette fattes basert på di-

agnose, det negative utfallet av en persons avgjørelse, eller hvor en persons beslutningsevne 

anses som mangelfull. Etter CRPD-komiteens syn er samtlige begrunnelser diskriminerende. 

Komiteen mener også at det å anta at man kjenner til hvordan individet fungerer og burde 

fungere blir grovt feilaktig. Komiteen slår deretter fast at CRPD Art. 12 ikke tillater denne 

formen for diskriminerende fratakelse av rettslig handleevne. Det kreves at det gis støtte i 

utøvelsen av rettslig handleevne fremfor fratakelse.54 

 

Tilsynelatende vil det ut fra disse uttalelsene ikke være noen tilfeller som begrunnes med kon-

sekvenser av funksjonsnedsettelse som godtas for å frata noen sin rettslige handleevne. 

Dette taler for at vi kan stå ovenfor et paradigmeskifte i nasjonale lover som omfatter verge-

mål, samtykkekompetanse og psykisk helsevern. 

 

2.2.3 Artikkel 25 - Helse 

Til sist om CRPD er det artikkel 25 som må trekkes frem. Denne artikkelen fastslår rettighe-

ten til den beste oppnåelige helsetjenesten uten å diskrimineres på grunnlag av funksjonsned-

settelse. Også i denne artikkelen settes det fokus på samtykke og respekt for autonomi i artik-

kelens bokstav d). Bestemmelsen lyder; 

«States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment of the 

highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability. States 

Parties shall take all appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to 

health services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In particu-

lar, States Parties shall:   

… ( d) Require health professionals to provide care of the same quality to persons with disa-

bilities as to others, including on the basis of free and informed consent by, inter alia, raising 

awareness of the human rights, dignity, autonomy and needs of persons with disabilities 

                                                 

 
53 CRPD/C/GC/1 (2014) pkt. 13 
54 CRPD/C/GC/1 (2014) pkt. 15 
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through training and the promulgation of ethical standards for public and private health 

care» 

 

Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med CRPD Art. 12 og 14. Den vil i denne sam-

menheng vil ha en utvidende effekt på disse artiklenes bestemmelse til å også omfatte alle 

former for helsetjeneste. Ordlyden setter her klart krav til at helsehjelp skal gis på grunnlag av 

fritt og informert samtykke, og samsvarer godt med ordlyden i Art. 14, og understreker re-

spekten for den rettslige handleevne etter Art. 12. 
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3 Grunnloven 

3.1.1 Den menneskerettslige forpliktelse i Grunnlov 

Norge er forpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene gjennom bindende traktater 

som gjort rede for. For en best mulig sikring av disse er lignende bestemmelser også tatt inn i 

Norges Grunnlov (heretter Grl.) på flere punkter, for å styrke og klargjøre tilknytningen og 

posisjonen i forhold til Norsk rett.55 

 

Første bestemmelse finner vi i Grl. § 2 2.pkt hvor det heter at «Denne Grunnlov skal sikre 

demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene».  

 

Videre, følger det i Grl. § 92 at: «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskeret-

tighetene slik de er nedfelt i denne Grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneske-

rettigheter» 

 

Bestemmelsen pålegger domstoler og norske myndigheter å håndheve både de menneskeretts-

lige bestemmelsene i Grunnloven, og de andre menneskerettslige forpliktelsene Norge er 

bundet av. Det kan imidlertid reises spørsmål om denne nye Grunnlovsbestemmelsen utgjør 

noen endring med hensyn til menneskerettighetenes rang i norsk lovgivning. Den tidligere 

bestemmelsen Grl. § 110 c) fastslo at inkorporasjon av internasjonale menneskerettigheter 

skulle skje på lovs nivå, hvilket resulterte i menneskerettsloven. Her sikres de inkluderte kon-

vensjonene forrang foran annen lov, på lovs nivå. 

 

Den nye bestemmelsen kan tolkes slik at alle menneskerettighetsbestemmelser og traktater 

Norge er bundet av skal tildeles Grunnlovs rang. Særlig for konvensjoner som CRPD som 

ikke er innført i den norske menneskerettsloven og derfor ikke tildelt noen form for forrang 

ved motstrid. Dette kunne ha stor betydning om dette er tilfellet. En slik tolkning vil midlertid 

også gjøre menneskerettsloven overflødig, og medføre en stor endring i dagens rettstilstand. 

 

Dette ble vurdert av Høyesterett i Holship-dommen, HR-2016-2554-P i 2016. Høyesterett 

uttalte følgende; 

«…uttalelsen er imidlertid vanskelig å forene med at kontroll- og konstitusjonskomiteens fler-

tall samtidig sier at "en henvisning til Norges internasjonale forpliktelser ikke vil endre da-

gens rettstilstand" Hvis § 92 gir alle internasjonale menneskerettsbestemmelser som Norge 

var bundet av 13. mai 2014, Grunnlovs rang, vil bestemmelsen ikke bare gjøre menneskeretts-

                                                 

 
55 Dokument 16 (2011-2012) s. 48 
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loven overflødig, men også de menneskerettsbestemmelser som ved grunnlovsrevisjonen i 

2014 ble tatt inn i Grunnloven, og bestemmelsen ville åpenbart ha endret tidligere rettstil-

stand».56 

 

På bakgrunn av dette konkluderte Høyesterett med at det her er klart at Grunnlovens § 92 ikke 

kan tolkes som en inkorporasjonsbestemmelse. Den må forstås som et pålegg til domstoler og 

andre myndigheter om å håndheve de menneskerettslige forpliktelsene på det nivå de er gjen-

nomført i norsk rett.57 Dommen i seg selv ble avsagt under dissens, men det forelå en samlet 

enighet både fra flertallets side og mindretallets side vedrørende tolkningen av Grunnlovens § 

92. Med denne uttalelsen avklarer Høyesterett at den nye bestemmelsen i Grunnloven §92 

ikke medfører at menneskerettighetstraktatene Norge er bundet av skal tildeles Grunnlovs 

rang og overholder således dagens rettstilstand. 

 

Som konsekvens av dette vil menneskerettsloven fremdeles ha en sterk plassering og betyd-

ning i norsk rett. 

 

For konvensjoner som ikke er inkorporert i norsk lov, slik som CRPD, vil det få andre konse-

kvenser. Dersom den utvidede forståelsen av Grl. §92 skulle bli lagt til grunn, ville dette ha 

medført at CRPD som folkerettslig bindende konvensjon ville ha blitt tildelt rettskraftig virk-

ning som lov, på Grunnlovs rang. Likevel ville dette ha gjort ratifisering av konvensjoner til 

en langt mer krevende og vanskelig prosess dersom deres tyngde automatisk da ville ha vært 

av Grunnlovs rang. Etter mitt syn vil rettstilstanden, slik den er i dag, med mulighet for inkor-

porering av traktater i norske lover danne et bedre grunnlag for ratifisering og overholdelse av 

de menneskerettslige forpliktelsene. 

 

3.1.2 Forankring av rettigheter og friheter etter menneskerettighetene 

I tråd med de rettighetene som etableres i menneskerettsloven og EMK finner man varianter 

av de samme rettigheter forankret i Grunnloven.  

 

Den mest relevante i denne sammenheng finner vi i Grl § 94 hvor det fastslås at «Ingen må 

fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som 

lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig 

inngrep. Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol. Andre som er berøvet sin 

                                                 

 
56 HR-2016-2554-P s. 10 avsn. 69 
57 HR-2016-2554-P s. 10 avsn. 70 
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frihet, kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold. De som uberet-

tiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende». 

 

Ved forarbeidene til denne Grunnlovsbestemmelsen ble det lagt vekt på den norske forpliktel-

sen til EMK Art. 5 og dens bestemmelser om frihetsberøvelse. En av de vesentlige endringene 

dette medførte var utvidelsen av begrepet frihetsberøvelse.58 Det ble fastslått at dette skulle 

omfatte mer enn bare fengsling.59 Videre ble spørsmålet om man også i Grunnloven burde 

inkludere de lovhjemlede tilfellene som tillater unntak fra forbudet mot frihetsberøvelse. Ut-

valget la ved dette spørsmålet til grunn at dette ville kunne medføre at Grunnlovsbestemmel-

sen ville bli for stor og omfattende. Det ble også lagt vekt på at det foreligger liten sannsyn-

lighet for at man i Norge vil foreta en frihetsberøvelse på grunnlag som ikke faller inn under 

EMK Art. 5. Det var således ikke grunnlag for å føre inn tilsvarende unntak under Grunnlovs-

bestemmelsen. Man ser allikevel av utredningen i forarbeidene at Grunnlovsbestemmelsen her 

særlig er vurdert opp mot EMK Art. 5. Endringene som ble vedtatt bidrar klart til å sikre den 

menneskerettslige forpliktelsen.  

 

Videre setter Grl. § 94 et krav til at frihetsberøvelsen må være nødvendig, og ikke utgjøre et 

uforholdsmessig inngrep. Dette proporsjonalitetskravet finnes ikke tilsvarende uttalt i ordly-

den til Art. 5, men må også her gjelde som en klar begrensning i adgangen til frihetsberøvelse. 

Det går frem av praksis av EMD og de utredede Winterwerp-kriteriene, at frihetsberøvelsen 

må være nødvendig, og at jo mer inngripende vedtaket er jo desto sterkere krav stilles det til 

vurderingen av nødvendigheten. 

 

Det fastslås også både Grl. § 94 og EMK Art. 5 at man ved frihetsberøvelse har krav på å ras-

kest mulig fremstilles for domstol, samt få en rask overprøvelse av frihetsberøvelsens lovlig-

het.  

 

I EMK Art. 5 fastslås det at den som har blitt utsatt for ulovlig frihetsberøvelse eller pågripel-

se har krav på erstatning. I Grl. § 94 fastslås det at den som har ulovlig fengslet eller arrestert 

noen er den som står til ansvar. Her etablerer man hvor ansvarsgrunnlaget skal ligge. Frihets-

berøvelsen omtales her som «fengsling», men satt i sammenheng med lovens formål vil en 

naturlig forståelse av ordlyden omfatte alle former for frihetsberøvelse. 

 

                                                 

 
58 Dokument 16 (2011-2012) 
59 Dokument 16 (2011-2012) s. 116. 
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I Grl. § 95 fastslås det også at «Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og 

upartisk domstol innen rimelig tid.» 

Rettigheten til å få sin sak prøvd for en domstol er her med andre ord konstitusjonell. 

Denne bestemmelsen finner vi også igjen i EMK Art. 5 nr. 4, samt Art. 6 hvor rettigheten til 

rettferdig rettergang også fastslås. Her er det særlig EMK Art. 5 nr. 4 som er interessant i 

henhold til problemstillingen og ordlyden er relativt lik da begge bestemmelsene setter krav til 

tidsrom. Begge krever at saken skal behandles raskt, i Grunnlovens bestemmelse «innen rime-

lig tid» og i EMK Art. 5 sin bestemmelse «shall be decided speedily». 

Det foreligger en dom fra EMD mot Norge for å ikke ha overholdt kravet som stilles til hur-

tigheten av saksbehandlingen. I saken E vs. Norge60 ble det fastslått at en periode på om lag 8 

uker fra kravet ble framstilt til dommen forelå ikke samsvarte med begrepet «speedily».61 Det 

er her rimelig å forvente at Grunnloven legger den samme forståelsen til grunn. 

 

                                                 

 
60 Saksnr. 11701/85 
61 E. v. Norway (1990) section 64 
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4 Nasjonal lovgivning innen tvang 

 

4.1 Psykisk helsevernloven 

 

4.1.1 Formål og virkeområde 

I psykisk helsevernloven § 1-1 og 1-1 a følger det at loven regulerer både undersøkelse og 

behandling i psykisk helsevern, samt etablering av psykisk helsevern. Det understrekes også i 

lovens første paragraf at formålet er å sikre at både etablering og gjennomføring av psykisk 

helsevern skjer i tråd med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper og at det blir utført på for-

svarlig vis. Det vises også til at pasientens behov og respekten for menneskeverdet er en del 

av lovens hovedformål. 

 

4.1.2 Samtykke 

Hovedregelen for helsehjelp generelt er at det skal foreligge gyldig samtykke. Dette går frem 

av pasient og brukerrettighetsloven (heretter pbrl) § 4-1, og phvl. § 2-2. Unntaket fra hoved-

regelen er i tilfeller hvor det foreligger et gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtyk-

ke. I den aktuelle problemstillingen finner vi i hovedsak det rettslige grunnlaget og dets krite-

rier i psykisk helsevernloven som stiller strenge krav. 

 

4.1.3 Psykisk helsevernlovens § 3-3 

Den relevante nasjonale regelen for problemstillingen finner vi i lovens §3-3. Paragrafen re-

gulerer vilkårene for etableringen av psykisk helsevern etter norsk rett. Denne blir aktuell 

etter gjennomføring av legeundersøkelse etter phvl. § 3-1 og eventuell tvungen observasjon 

etter phvl. § 3-2.  

 

Etableringen av tvungent psykisk helsevern vil ha en betydelig innvirkning på den det hånd-

heves ovenfor og er et særdeles inngripende virkemiddel. Det gjør det da nødvendig at kriteri-

ene settes etter en streng ramme ved etableringen av tvang. 

De relevante vilkårene til problemstillingen blir her presentert videre. 

 

4.1.3.1 Minste inngreps prinsipp 

Det at pasienten oppfyller kravene til tvungent psykisk helsevern betyr ikke at man automa-

tisk skal falle inn under tvungent psykisk helsevern. Det stilles i phvl. § 3-3 pkt. 1 krav til at 

behandling skal være forsøkt gitt på frivillig grunnlag før man har adgang til å fatte vedtak om 

tvang. Det eneste som fraviker fra denne hovedregelen er der det vil være «åpenbart formåls-

løst å forsøke dette». Dette unntaket vil gjøre seg gjeldende der pasienten er ute av stand til å 

avgi et gyldig samtykke til frivillig psykisk helsevern, eller hvor det er åpenbart at vedkom-

mende ikke vil få tilstrekkelig behandling og hjelp innenfor det frivillige vernet. 
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Samtykke til helsehjelp er en av de viktigste forutsetningene man har for å opprettholde tilli-

ten til helsevesenet som helhet ettersom tvang er et meget inngripende middel. Jeg mener ho-

vedregelen om samtykke i psykisk helsevernloven her blir noe snever ettersom det ikke stilles 

noen prosessuelle krav til hvordan samtykket skal være forsøkt innhentet.  

 

4.1.3.2 Uavhengig legeundersøkelse 

Av hensyn til pasientens rettsikkerhet kreves det at det foreligger to legeundersøkelser før det 

kan fattes vedtak om tvang. Dette for å sikre at pasienten får en riktig vurdering, samt at pasi-

entens behov vil kunne dekkes bedre. Eksempelvis vil en somatisk syk pasient med psykiske 

problemer ikke nødvendigvis høre hjemme på en institusjon i psykisk helsevern. 

Normalt vil den ene undersøkelsen foretas før etablering av tvungent psykisk helsevern etter 

phvl. § 3-1. Den andre undersøkelsen skal skje ved institusjonen. Det kreves også at en av 

undersøkelsene skal være foretatt av en lege som er uavhengig av den ansvarlige institusjo-

nen. Uavhengighetskravet setter en ramme som tilsier at det ikke må foreligge en sterk til-

knytning mellom enhetene der de to legene som foretar undersøkelsen arbeider. 

 

4.1.3.3 Alvorlig sinnslidelse 

Det første vilkåret utenom de prosessuelle som kreves oppfylt for å kunne etablere tvungent 

psykisk helsevern, er at det foreligger en «alvorlig sinnslidelse». Dette er i samsvar med men-

neskerettslovens Art. 5. Den norske oversettelsen av menneskeretten bruker begrepet 

«sinnslidende» som oversettelse for «persons of unsound mind».62 

 

Alvorlig sinnslidelse er et juridisk begrep som ikke har sine røtter plantet i noen spesifikk 

medisinsk diagnose og er i hovedsak utredet i rettspraksis.63 I utgangspunktet innebærer be-

grepet i hovedsak at det må foreligge en aktiv psykose.64 

 

Det finnes allikevel eksempler fra norsk Høyesterett hvor hovedkravet om aktiv psykose utvi-

des. I Rt. 1987 s. 1495 (Reitgjerde-dommen) finner vi et av de tidlige forsøkene på å utrede 

begrepet. Her ble det uttalt at «den nye lovs uttrykk «alvorlig sinnslidelse» bare i helt særlige 

tilfelle kunne anvendes utenfor psykosene, synes også å ha trengt igjennom som den rådende 

oppfatning i psykiatrisk praksis». 

 

                                                 

 
62 EMK Art. 5 bokstav e 
63 Syse (2016) s. 139 
64 Syse (2016) s. 139 
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 I Rt. 1993 s. 249 ble det fattet av Høyesterett at ved diagnose om schizofreni måtte man opp-

fattes som «alvorlig sinnslidende» rent juridisk også i symptomfri periode. Her ble det lagt 

vekt på at den symptomfrie perioden var et resultat av antipsykotisk medisinering, hvilket 

betydde at sykdommen allikevel lå til grunn selv om symptomene ikke var til stede. 

Også i Rt. 1988 s. 634, «huleboerdommen» ble det konstatert at vilkårene for «alvorlig sinns-

lidelse» var oppfylt som resultat av atypisk, bisarr og tvangspreget adferd, selv om det ikke 

forelå noen av de tradisjonelle trekkene for psykose hos pasienten. 

 

Aslak Syse har presentert en begrepsforståelse i 1997 i henhold til den psykiske helsevernlo-

ven fra 1961 som lyder «Noe enkelt sagt, men relativt godt dekkende, omfatter begrepet «al-

vorlig sinnslidelse» klare, aktive psykoser samt visse svært manifeste avvikstilstander av ikke-

psykotisk karakter der funksjonssvikten er like stor som den man ser ved psykoser».65 

Dette er en god formulering som oppsummerer begrepet på en bra måte. Ved videreføringen 

av begrepet «alvorlig sinnslidelse» i phvl. av 1999 gjør denne oppsummeringen seg relevant 

for gjeldende rett. 

 

Dette understøttes også i bestemmelsens forarbeider.66 Her understrekes det at alvorlig sinns-

lidelse ikke skal avgrenses til å kun omfatte psykosetilfellene. I grensetilfellene skal det fore-

tas en helhetsvurdering av sykdommen og utslagene den medfører. Også karakteravvik kan 

omfattes av begrepet dersom de er betydelige og medfører tap av mestring og realitetsvurde-

ring.67 

 

Min oppsummerte vurdering av begrepet er at ved å ta utgangspunkt i tidsriktig tolkning blir 

begrepet «alvorlig sinnslidende» meget dynamisk. Det positive i dette er at begrepet ikke blir 

rigid og risikerer å foreldes i helseperspektivet på grunnlag av foreldede definisjoner. Den 

mer tvilsomme virkningen er det faktum at et så dynamisk begrep ikke nødvendigvis gir noen 

økt rettssikkerhet for enkeltindividet. Dette kommer jeg tilbake til i kap. 5. 

 

Videre finnes det også to tilleggsvilkår i denne paragrafen hvorav minst ett må være til stede 

for å kunne fatte et gyldig vedtak om tvungent psykisk helsevern. At det foreligger en alvorlig 

sinnslidelse alene er ikke et tilstrekkelig vilkår for at det skal kunne etableres vedtak om 

tvang. Kun et mindretall av psykisk syke i Norge vil være aktuelle for vurdering om oppret-

telse av tvangsvedtak.  

                                                 

 
65 Kjønstad og Syse (1997) s. 508 
66 Ot.prp.nr.11 (1998-1999) 
67 Ot.prp.nr.11 (1998-1999) s. 155 
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Etter psykisk helsevernloven i Norge stilles det to lovbestemte tilleggskrav, der oppfyllelsen 

av ett eller begge må ligge til grunn for å kunne etablere tvungent psykisk helsevern – be-

handlingsalternativet og farekriteriet. 

 

4.1.3.3.1 Behandlingsalternativ 

Behandlingsalternativet finner vi i phvl. § 3-3 pkt. 3 bokstav a. Behandlingsalternativet består 

av et forbedringsalternativ og et forverringsalternativ. Minimum ett av disse alternativene må 

være til stede for at behandlingsalternativet skal kunne benyttes som grunnlag for etablering 

av tvang. 

 

Forbedringsalternativet stiller som mest aktuelt hvor det kreves begrunnelse for innleggelse av 

pasienten. Dette omhandler forbedringspotensialet pasienten forespeiles ved behandling. Det 

stilles krav til at behandlingen innenfor det psykiske helsevernet må kunne forventes å gi ve-

sentlig bedre resultat for pasienten enn behandling utenfor vernet. Dette vil i stor grad bero på 

en psykiatrisk helhetsvurdering fra enten den faglig ansvarlige eller en rettslig oppnevnt sak-

kyndig. Kontrollkommisjonene og domstolene vil trå særdeles forsiktig ved overprøving av 

dette kriteriet.  

 

Forverringsalternativet omhandler faren for at pasienten får sin tilstand forverret. Dette krite-

riet har sitt utspring i rettspraksis og ble for første gang nevnt i Rt. 1993 s. 249. Det ble fasts-

lått at faren for forverring av pasientens tilstand ved å unnlate å gi tvangsmedisinering ville 

falle inn under daværende lovs behandlingsvilkår. 

Forverringsalternativet er mest aktuelt der det foreligger en begjæring om utskrivelse. 

 

Det stilles tre kumulative vilkår i sammenheng med forverringsalternativet. Det må være fare 

for «vesentlig forverring», i «meget nær framtid», og det må være «stor sannsynlighet» for 

dette. I Rt. 2001 s. 752 vises det til at «forskning knyttet til schizofreni generelt viser at 70% 

får tilbakefall innen ett år ved fullstendig stopp av medisinering.» Dette kan brukes veileden-

de for sannsynligheten som kreves for forverring. 

 

Et noe mer problematisk område er i hvilken grad «meget nær fremtid» skal oppfattes. Retts-

praksis viser til at dette beror på en vurdering av når virkningen av de medikamentene pasien-

ten har blitt behandlet med har mistet sin virkning. Ved opphør av tvangsvedtaket vil det være 

en fare for at pasienten avslutter medisineringen. I forarbeidene ble det uttalt at departementet 

anser tvungent psykisk helsevern som et så inngripende middel at selv om man antar at pasi-

enten vil slutte å ta medisiner så burde pasienten allikevel gis anledning til å «prøve seg». 

Dette dersom det ikke er stor sannsynlighet for at forverringen vil inntreffe nokså umiddel-
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bart. Med dette som utgangspunkt ble det konkludert med at langtidsvirkningen av depot-

medikamenter vil gi en naturlig grense for vurderingen på maksimalt 2 måneder.68 

 

Det finnes saker som avviker fra denne begrensningen. I Rt. 2014 s. 801 fattet Høyesterett den 

slutningen at pasienten oppfylte forverringsalternativets krav til «meget nær fremtid» ved fare 

for forverring opp til fire måneder etter utskrivning. Det ble lagt til grunn at medikamentene 

som tas i bruk i dag har lengre virketid. Forståelsen går i denne saken ut over lovforarbeidenes 

grense på to måneder. Kriteriet er derfor i stor grad underlagt den faktiske virketid medika-

mentene som er brukt ved behandling vil ha. Etter mitt skjønn medfører dette at pasienter som 

skal vurderes etter kriteriet burde være godt informert om medikamentene de får. I forhold til 

forverringsalternativet kan lovens ordlyd klart utvides til å omfatte at dette blant annet avgjø-

res på grunnlag av medisinske forhold for å klargjøre begrepets innhold. 

 

4.1.3.3.2 Farevilkåret 

Farevilkåret finner vi i phvl. § 3-3 pkt. 3 bokstav b. Vilkåret består av faren for pasientens liv 

og helse, samt faren pasienten utgjør for andres liv og helse. Det åpnes altså for både sosial og 

individuell paternalisme. Tingskade faller da utenfor. Det stilles også krav til at faren må være 

«nærliggende og alvorlig».  

 

Man ser at det også i farevilkåret stilles to krav, hvorav minimum ett må være til stede for at 

farevilkåret skal kunne benyttes som grunnlag for etablering av tvang. 

Faren for pasientens eget liv og helse er omfattende og strekker seg ikke kun til faren for 

selvmord eller selvskade. Den omfatter også faren for at pasienten vil lide overlast, hvilket 

dekker den tidligere lovens «overlastkriterie».69 

 

Ved fare for andres liv eller helse gjelder både den psykiske og fysiske helsefaren vedkom-

mende utgjør for de rundt seg, og dette må overskride det man vil anse som bagatellmessig. 

Kriteriet ses ofte i sammenheng med straffelovens § 62 om adgangen til å kunne dømme util-

regnelig lovbrudd over til tvungent psykisk helsevern. Forskjellen her blir at man i dette krite-

riet taler om å forhindre faren for skade uten at det foreligger lovbrudd. 

 

Til sist må faren uansett være «nærliggende og alvorlig» for at farevilkåret skal være oppfylt. 

Grensene og kriteriene for dette ble drøftet i Rt. 2001 s.1481, hvor man tok utgangspunkt i 

                                                 

 
68 Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 80 
69 Syse (2016) s. 143 
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andre lovbestemmelser med lik begrepsbruk. Det ble til slutt fastslått at «I samtlige av disse 

lovbestemmelser skal begrepet «nærliggende» forstås som en angivelse av at faren skal være 

reell og kvalifisert på avgjørelsestidspunktet. Slik må også innholdet i psykisk helsevernloven 

§ 3-3 forstås». Faren skal også være dokumenterbar, og her vil det legges vekt på pasientens 

forhistorie med tanke på selvskading, vold, trusler, og lignende farlig eller skadelig oppførsel. 

 

4.1.3.4 Pasientens rett til å uttale seg 

Pasienten skal gis anledning til å uttale seg før tvungent psykisk helsevern kan etableres etter 

phvl. §3-3 nr. 5, jf. phvl. § 3-9. Det fastslås i § 3-9 at både pasient, nærmeste pårørende samt 

offentlig myndighet som er direkte engasjert i saken, har rett til å uttale seg om både vedtak 

om tvungent psykisk helsevern, og hvilken institusjon som skal ha ansvaret. Her kommer det 

også frem at det skal legges særlig vekt på uttalelser som omhandler tidligere erfaring med 

tvang. Dette er viktig informasjon som bidrar til å danne det helhetlige bildet om pasientens 

tilstand, og om tvangsvedtaket er helhetlig forsvarlig. 

Aspektet utviser respekt for pasientens autonomi, hvilket er en viktig faktor for tilliten til hel-

sevesenet. 

 

4.1.3.5 Helhetsvurdering 

Til sist vil etableringen av tvungent psykisk helsevern bero på en helhetsvurdering. Etter phvl 

§3-3 nr. 6 er det ikke tilstrekkelig at lovens vilkår er oppfylt. Det stilles krav til at vedtaket om 

tvang må fremtre som den klart beste løsningen for pasienten. Det skal legges vekt på vurde-

ringen av hvor belastende etableringen av tvang vil virke på pasienten. Dette vil riktignok 

svekkes der det er fastslått at pasienten utgjør en fare for andres liv eller helse. 

 

4.2 Kontrollkommisjonen 

Til sist i phvl §3-3 3. ledd fastslås klageadgangen. Både pasient, nærmeste pårørende og even-

tuelt den myndighet som har framsatt begjæring etter phvl § 3-6 har anledning til å påklage 

vedtak etter phvl. § 3-3 til kontrollkommisjonen. Vedtak om tvungent psykisk helsevern, og 

vedtak om å ikke etablere tvungent psykisk helsevern er påklagbart.70 Pasienten gis i tillegg 

mulighet til å påklage vedtak om tvungent psykisk helsevern i inntil 3 måneder etter at vernet 

er opphørt. 

 

Kontrollkommisjonen og dens materielle og prosessuelle retningslinjer reguleres i phvl. Kap. 

6. Her legges det vekt på at kontrollkommisjonen skal være kompetent og uavhengig.  

                                                 

 
70 Syse (2016) s. 148 
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Det settes også i phvl. § 6-4 6. ledd et krav til at domstolen skal treffe vedtak innen to uker 

etter at saken har blitt brakt inn for kommisjonen. Dersom dette viser seg å ikke være mulig, 

plikter kommisjonen å opplyse om grunnen til dette i vedtaket. Dette viser et godt samspill i 

det nasjonale regelverket og det internasjonale kravet som stilles i EMK Art. 5 nr. 4 om at 

enhver som er blitt berøvet sin frihet har mulighet til å få vedtaket overprøvd «speedily by a 

court». 

 

Videre vises det også til adgangen til videre domstolsprøving. I phvl. § 7 fastslås det at vedtak 

etter phvl. § 3-3 kan bringes inn for tingretten etter reglene i tvisteloven kap. 36. Pasienten 

selv eller vedkommendes nærmeste pårørende er de som kan bringe saken inn for tingretten. 

Det blir da tvistelovens kap. 36 sine prosessuelle regler som gjelder videre, og som regulerer 

videre ankeadgang. 
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5 Er norsk lov og praksis i tråd med våre menneskerettslige 

forpliktelser? 

 

5.1 Psykisk helsevernloven § 3-3 og EMK Art. 5  

Jeg vil her undersøke i hvilken grad nasjonal lov og praksis i phvl. § 3-3 oppfyller kravene 

som stilles i EMK Art. 5. Jeg tar utgangspunkt i sentrale bestemmelser og vurderer hvorvidt 

det foreligger samsvar mellom de nasjonale hjemlene både i ordlyd og i praksis. 

 

5.1.1 «Unsound mind» og «alvorlig sinnslidende» 

I begge bestemmelsene fastslås det at frihetsberøvelse kan benyttes ovenfor personer som er 

«alvorlig sinnslidende» eller «of unsound mind». Ordlyden i seg selv er relativt lik i disse 

begrepene. Det som her må tas stilling til er om det foreligger samsvar mellom betydningen 

av de og hva de tar sikte på å omfatte. 

 

Det internasjonale begrepet «alvorlig sinnslidende» oppstiller ingen krav til hvordan begrepet 

skal forstås. I Winterwerp-kriteriene71 anføres det at det må foreligge en beviselig mental 

sykdom og at denne skal utredes av medisinsk ekspertise. Dette sikres for det første i phvl. § 

3-1. Vedtak om tvungent psykisk helsevern kan ikke finne sted før denne undersøkelsen er 

foretatt. Videre sikres man i phvl § 3-3 2. at pasienten skal ha blitt undersøkt av to leger hvor-

av en skal være uavhengig fra den ansvarlige institusjon. På dette vilkåret foreligger det sam-

svar mellom den internasjonale forpliktelsen og nasjonal rett. 

 

EMD har imidlertid ikke angitt hva som skal forstås med «true mental disorder» i Winter-

werp-kriteriene, men har vist til at «it is a term whose meaning is continually evolving as re-

search in psychiatry progresses»,72 altså et begrep som må fortolkes ut fra den samfunnsmes-

sige og forskningsmessige standarden på området på den gitte tiden hvor avgjørelsen skal 

fattes. Norske domstoler har også avstått fra å begrense forståelsen av «alvorlig sinnslidende», 

men fastslår at begrepet i stor grad omfatter psykoser og i særlige tilfeller omfatter tilstander 

som faller utenfor psykose og klar psykisk sykdom.73 Lignende bestemmelser fattes også av 

EMD. Et eksempel finner vi i klagesak 7493/96 X mot Tyskland.74 Her ble det slått fast at det 

ikke kunne påvises noen mental sykdom hos pasienten. Det ble imidlertid uttalt at «…the no-

                                                 

 
71 Wachenfeld 1991 s. 142 
72 Winterwerp vs. The Netherlands section 37 
73 Rt. 1987 s. 1495 
74 Saksnr. 6167/73 
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tion «unsound mind» within the meaning of Article 5(1) (e) must be understood in a wider 

sense comprising also abnormal personality traits which do not amount to mental illness».75 

 

Selve begrepsforståelsen i nasjonal rett er her i godt samsvar med forståelsen som legges til 

grunn i EMK Art. 5. 

 

Allikevel kan dette by på problemer i forhold til rettssikkerhet. Det faktum at begrepet i seg 

selv er overlatt til dynamisk tolkning, og i enkelte tilfeller omfatter mer enn de tradisjonelle 

forståelsene av begrepet hentyder, bidrar ikke videre til noen økt rettssikkerhet ovenfor denne 

gruppen pasienter. Et individ som befinner seg i situasjonen hvor det skal avgjøres om ved-

kommende kan underlegges tvang innen psykisk helsevern er sårbar og utsatt. Hverken den 

nasjonale eller internasjonale bestemmelsen legger noen føringer for hvordan en skal gå frem 

i tilfeller hvor det skal fastslås om det foreligger «alvorlig sinnslidelse» eller «unsound mind». 

Det anføres kun at dette skal overlates til medisinsk ekspertise. Det stilles ingen faktiske pro-

sessuelle krav i bestemmelsene. Etter mitt skjønn kan man ved å oppstille enkle krav til do-

kumentasjon og pasientens stilling i vurderingen skape bedre rettssikkerhet på dette feltet. 

Jeg vil vektlegge viktigheten av å gi pasienten riktig veiledning og informasjon om og under-

veis i selve prosessen. Det er etter mitt syn meget viktig at pasienten er informert og inkludert 

i spørsmålet om hvilke vilkår som vil bli avgjørende for vedtaket.  

 

Videre følger det av Winterwerp-kriteriene at den psykiske sykdommen skal være av en art 

eller grad som nødvendiggjør frihetsberøvelsen. De norske tilleggsvilkårene spiller en viktig 

rolle vedrørende dette. Etter phvl. § 3-3 er det ikke tilstrekkelig at man oppfyller kriteriene til 

begrepet «alvorlig sinnslidende» alene. Totalt stilles det fire tilleggskrav; forbedringsalterna-

tivet, forverringsalternativet, fare for eget liv og helse og fare for andres liv og helse. Mini-

mum ett av disse må være oppfylt. 

 

Ettersom forverringsalternativet i stor grad gjør seg gjeldende ved spørsmål om opphør av 

tvungent psykisk helsevern, vil ikke dette kriteriet behandles i denne sammenheng da oppga-

ven i hovedsak omhandler opprettelsen av det tvungne psykiske vernet. 

 

Det interessante i denne sammenheng er at EMK ART. 5 1. e) ikke oppstiller noen form for 

tilleggskrav i seg selv, og heller ikke gjennom Winterwerp-kriteriene. Det stilles kun krav til 
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alvorlighetsgrad og hvordan sykdommen utarter seg - med andre ord om sinnslidelsen ved en 

helhetsvurdering vil tale for at frihetsberøvelse er nødvendig.  

 

Man finner imidlertid uttalelser i andre konvensjoner som omtaler tilleggsvilkårene. 

FNs generalforsamling vedtok den 17. desember 1991 «Principles for the Protection of Per-

sons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care.76 Denne resolusjo-

nen er ikke rettslig bindende, men har betydning som rettskilde. Særlig dersom den benyttes 

som argument for en avgjørelse av internasjonal domstol. 

I prinsipp 16 1. A fastslås det at man kan vedta frihetsberøvelse der det foreligger en alvorlig 

sinnslidende som medfører stor sannsynlighet for alvorlig skade på personen selv eller andre. 

Videre fastslås det i Prinsipp 16 1. b) at frihetsberøvelse kan benyttes i tilfeller hvor personens 

alvorlige sinnslidelse medfører en svekket dømmekraft. Det vektlegges at det må foreligge en 

høy sannsynlighet for betydelig helsesvekkelse ved å unnlate å innlegge vedkommende. Vide-

re vektlegges det at frihetsberøvelse også kan benyttes i tilfeller hvor nødvendig helsehjelp 

kun kan gis ved innleggelse, dog etter minste inngreps prinsipp. 

 

Lignende bestemmelse finner vi også i OVIEDO-konvensjonen Art. 7 hvor det fastslås ved 

lovhjemmel kan personer med alvorlig sinnslidelse innlegges uten samtykke på institusjon 

hvor vedkommende kan motta korrekt behandling. Dette kan kun gjennomføres hvor det er 

overveiende sannsynlig at vedkommende vil ta helsemessig skade dersom behandlingen ikke 

blir gitt. Her vises det klart til at man skal legge vekt på sannsynligheten for at pasienten får 

sin tilstand forverret dersom man unnlater å gi pasienten korrekt helsehjelp. Man skal også 

legge vekt på faren personen utgjør ovenfor andre og seg selv. Riktignok er disse bestemmel-

sene definert som «soft law», og vil ikke for Norge ha være rettslig bindende. Går man ut fra 

presumsjonsprinsippet ser man allikevel klart at det her er samsvar med bestemmelsen i phvl. 

§ 3-3 3. a) da ordlyden i bestemmelsen er meget lik. Uttalelsenes rettskildevirkning taler imid-

lertid for at de internasjonale menneskerettighetene godtar grunnlag som bygger på disse 

kriteriene. 

 

Norsk lov og praksis er derfor i stor grad i samsvar med internasjonal lov og praksis. Det er 

åpenbart at norsk rett oppfyller minstekravet som settes etter EMK Art. 5. 

Man ser også av bestemmelsene i phvl. § 3-3 at det nasjonale regelverket sikrer individet ut 

over minstekravene i EMK Art. 5. Det at det oppstilles spesifikke tilleggsvilkår som må være 

oppfylt sikrer at nødvendigheten av vedtaket blir grundig vurdert. Videre fastslår den nasjona-
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le bestemmelsen at selv om man oppfyller kriteriene som kreves, vil vedtaket om tvungent 

psykisk helsevern fremdeles bero på en helhetsvurdering. Her må man komme frem til at 

tvungent psykisk helsevern er den klart beste løsningen for pasienten for å kunne fatte et gyl-

dig vedtak. Pasientens uttalelser, medisinske historikk og tidligere erfaring med tvang vil her 

veie tungt.  

 

5.1.2 Samtykkekompetanse 

EMK Art. 5 oppstiller ikke noe krav til samtykke for frihetsberøvelse i form av psykisk helse-

vern. Til tross for dette ser man at samtykke kommer frem som et viktig moment der EMD 

må ta stilling til lovligheten av en frihetsberøvelse etter EMK Art. 5 nr. 4. 

 

Av dommen Shtukaturov v. Russland ser man at det legges vekt på individets mentale rettsli-

ge kapasitet, altså i hvilken grad man er i stand til å forstå det rettslige innholdet ved et 

tvangsvedtak.  

Av dommen Storck v. Tyskland kommer det også klart frem at det ikke må foreligge tvil om 

at samtykket er gyldig avgitt. 

 

I norsk helserett er hovedregelen for å yte helsehjelp at det foreligger samtykke etter pbrl § 4-

1, og phvl. § 2-1 og 2-2. Dette er dermed et lovfestet krav innen nasjonal rett. Hovedregelen 

er kun fravikelig der det finnes rettslig hjemmel for inngripen. 

Phvl § 3-3 oppsetter som gjort rede for i kap. 4 strenge krav som må være oppfylt for å kunne 

fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern.   

Ved avgjørelse om pasienten innehar samtykkekompetanse skal det etter pbrl. § 4-3 legges 

vekt på pasientens alder, modenhet, psykiske tilstand og erfaring. Forholdene skal legges best 

mulig til rette for at pasienten selv kan avgi fritt samtykke. 

 

Oppsummerende ser man her at nasjonal rett er i samsvar med EMK Art. 5. Det nasjonale 

regelverket lovfester kravet til samtykke, og definerer grundig hva dette innebærer og hvilke 

kriterier som legges til grunn for vurdering av pasientens evne til å yte samtykke. Det stilles 

også lovlig krav til at dette skal fremlegges på en måte som pasienten forstår. 

 

Til tross for dette er heller ikke denne bestemmelsen problemfri. I den nasjonale regelen kan 

det med fordel tilføyes at pasientens rettslige kapasitet bør vektlegges. Samtykke til underleg-

gelse av reglene i tvungent psykisk helsevern har flere juridiske aspekter som det bør vektleg-

ges om pasienten har evne til å forstå. 

Videre savner jeg også prosessuelle regler for hvordan samtykket skal fremstilles på en måte 

som er tilpasset pasientens forståelsesevner. 

Til sist vil jeg anføre at det så absolutt hadde vært fordelaktig å klargjøre i phvl. § 3-3 at sam-

tykke skal være forsøkt innhentet før vedtak om tvungent psykisk helsevern kan fattes. Da-
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gens formulering i phvl. § 3-3 1. understreker at frivillig psykisk helsevern skal være forsøkt 

før vedtak kan fattes. Samtykke er her betydningsfullt, og det vil etter min mening bedre retts-

sikkerheten å inkludere dette i denne delen av bestemmelsen. 

 

5.1.3 Klageadgang 

Det fastslås i EMK Art. 5 nr. 4 at enhver som blir berøvet sin frihet skal ha mulighet til å få 

lovligheten av vedtaket prøvd for en domstol og at avgjørelsen skal fattes «speedily». 

I nasjonal rett sikres man i første omgang gjennom phvl. § 3-3 3. ledd hvor pasienten, nær-

meste pårørende eller myndigheten som har fremsatt begjæring sikres klageadgang til kon-

trollkommisjonen. Klageadgangen varer frem til 3 mnd etter vernet er opphørt. Pasient eller 

nærmeste pårørende gis også mulighet til å påklage vedtak fra kontrollkommisjonen inn for 

domstolene etter tvistelovens kap. 36 i phvl. § 7. 

 

Videre er man sikret gjennom Grunnlovens § 94 2. ledd hvor det fastslås at alle som er berø-

vet sin frihet, skal ha adgang til å få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet 

opphold. Det fastslås også i Grl. § 95 at alle har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig 

domstol innen rimelig tid. Dette er en konstitusjonell sikring av adgangen til domstolsprøving 

og en meget tungtveiende rettskilde. 

 

De nasjonale reglene om klageadgang oppfyller derfor minstekravet som stilles etter EMK 

Art. 5. Man er sikret både gjennom den aktuelle loven vedtaket fattes på, og etter Grunnloven. 

Klageadgangen sikres gjennom hele det tvungne psykiske helsevernet, og i inntil 3 måneder 

etter vernets opphør. Man sikres også muligheten til å få vedtaket fra kontrollkommisjonen 

overprøvd av domstolene. Dette er en grundig sikring av muligheten til å få vedtaket over-

prøvd. 

 

Nasjonal rett er således klart i samsvar med EMK Art. 5 nr. 4. 

 

 

5.2 Psykisk helsevernloven § 3-3 og CRPD 

 

5.2.1 Phvl. § 3-3 og CRPD Art. 14 

I konvensjonens Art. 14 nr. 1 fastslås følgende; 

 «States Parties shall ensure that persons with disabilities, on an equal basis with others:  

  ( a) Enjoy the right to liberty and security of person;  

  ( b) Are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any deprivation of 

liberty is in conformity with the law, and that the existence of a disability shall in no case jus-

tify a deprivation of liberty» 
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Som gjort rede for legger CRPD-komiteen en streng forståelse av bestemmelsens ordlyd til 

grunn. Forståelsen kan tale for at et totalforbud mot tvang i psykisk helsevern er tilsiktet. Der-

som dette er tilfelle vil dette ha stor betydning for de nasjonale reglene rundt tvang i psykisk 

helsevern. 

 

Denne problematikken ble tatt opp i Prop. 106 S (2011-2012) om samtykke til ratifikasjon, 

hvor det ble vurdert hvorvidt denne bestemmelsen måtte medføre endringer i Psykisk helse-

vernloven § 3-3. Til dette ble det konkludert at konvensjonsforpliktelsen ikke nødvendiggjor-

de noen endring i de gjeldende reglene om tvang i nasjonal lovgivning. Begrunnelsen for dette 

var de klare tilleggsvilkårene i psykisk helsevernloven som må være oppfylt for at tvangstiltak 

skal kunne benyttes. Det anføres at en varig psykisk lidelse derfor i seg selv ikke vil gi adgang 

til tvungent psykisk helsevern. Det ble deretter konkludert med at det ikke er den nedsatte 

funksjonsevnen i seg selv som avgjør om tvangstiltak kan benyttes etter norsk rett, og at dette 

fører til at det ikke er konvensjonsstrid.77 

 

Uttalelsen viser det sentrale tolkningsspørsmålet bestemmelsen reiser i norsk rett og praksis. 

Gitt at en person blir underlagt et tvangstiltak etter phvl. § 3-3 hvor det foreligger en «alvorlig 

sinnslidelse» samt at behandlingsvilkåret eller farekriteriet er oppfylt – vil man da kunne fast-

slå at det er funksjonsnedsettelsen (den alvorlige sinnslidelsen) som rettferdiggjør frihetsberø-

velsen? Dersom dette er tilfellet vil dette være konvensjonsstridig etter konvensjonens ordlyd. 

Rettferdiggjøres frihetsberøvelsen derimot med grunnlag i behandlings- eller farekriteriet som 

stammer fra funksjonsnedsettelsen, vil dette til en viss grad tale for at man omgår å knytte 

frihetsberøvelsen direkte til funksjonsnedsettelsen. Det kan føre til at det ikke er konvensjons-

stridig, hvilket later til å være det den norske tolkningen mener er riktig forståelse.78 

 

På tidspunktet spørsmålet ble utredet forelå det få utredninger. Av denne grunn ble det avgitt 

en tolkningserklæring med følgende ordlyd; 

«Norge anerkjenner at ethvert menneske med nedsatt funksjonsevne har rett til frihet og per-

sonlig sikkerhet og en rett til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lik linje med 

andre. Norge erklærer videre som sin forståelse at konvensjonen tillater tvungen omsorg og 

behandling av mennesker, herunder tiltak iverksatt for å behandle psykiske lidelser, når om-
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stendighetene gjør slik behandling nødvendig som en siste utvei, og behandlingen er undergitt 

rettssikkerhetsgarantier».79 

Spørsmålet blir da videre om praksis i norske domstoler gir svar på hvordan konsekvensen av 

erklæringen, og hvordan tolkningserklæringene skal vektlegges i norsk rett.  

 

Som gjort rede for er det ikke adgang for enkeltindivider å påklage brudd på CRPD alene inn 

for norske domstoler. I de tilfellene som blir behandlet vil det derfor gjerne være utredet i 

tilknytning til en annen nasjonal lovhjemmel. 

 

I HR-2016-1286-A var en kvinne underlagt tvang etter phvl. § 3-3 og mottok tvangsmedisine-

ring som en del av sin behandling. Hun stilte krav til opphør av vernet, og påsto blant annet at 

tvangsmedisinering av psykisk syke med begrunnelse i funksjonsnedsettelsen var i strid med 

CRPD. I denne sammenheng gjorde CRPD Art. 14 seg gjeldende ved spørsmål om utskrivel-

se. Om innholdet av konvensjonen uttalte Høyesterett at føringene og begrensningene kon-

vensjonen gir til tvangsmedisinering og tvangsinnleggelse av psykisk syke både er fragmenta-

risk, flertydig og i noen grad også motsigende.80  

 

Til CRPD Art. 14 understreker Høyesterett at det også foreligger usikkerhet rundt rekkevid-

den av artikkelen. Høyesterett legger til grunn uttalelsene fra Prop. 106 S om at endringer i 

tvangsbestemmelser ikke ville være nødvendig, og at tilleggsvilkårene må være oppfylt slik at 

varig og alvorlig psykisk lidelse ikke alene vil utgjøre grunnlag for frihetsberøvelse. Høyeste-

rett fant ikke grunnlag for generelt å konkludere med at CRPD forbyr tvangsinnleggelse når 

dette skjer i samsvar med kriteriene i psykisk helsevernloven.81 

 

Høyesterett kom frem til at konvensjonen ikke oppførte et alminnelig forbud mot frihetsberø-

velse og tvangsmedisinering i psykisk helsevern, men at de menneskerettslige normene i 

Grunnloven og konvensjonene utgjør rettslige rammer som skal ligge til grunn for utfor-

mingen av den alminnelige lovgivningen om tvangsbruk. Det ble lagt vekt på at de måtte vir-

ke styrende ved tolkningen og anvendelsen av denne lovgivningen.82 

Man ser i denne saken at Høyesterett tillegger den norske tolkningserklæringen stor vekt hva 

angår tolkningen av innholdet i CRPD Art. 14. Det at de norske tolkningserklæringene legges 

til grunn i norske domstoler er neppe overraskende. Det medfører like fullt at spørsmålet om 
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konvensjonens innhold avfeies relativt kort uten at det fremstilles noen absolutt konklusjon 

om Høyesteretts syn på selve konvensjonens posisjon og innhold. 

 

En grundigere gjennomgang av konvensjonens innhold finner vi i NOU 2011: 9 Økt selvbe-

stemmelse og rettssikkerhet, hvor lovutvalget hadde til oppgave å utrede regler om tvang. det 

skulle også fremstilles forslag til endringer i psykisk helsevernloven. 

Utvalgets kjennelser ble fattet under skarp dissens fra medlemmet Hege Orefellen. 

 

Flertallet hadde en noe mer utvidet oppfattelse av ordlyden i CRPD Art. 14. Flertallet la til 

grunn at det rettslige innholdet i CRPD ikke var tilstrekkelig utdypet på tidspunktet de foretok 

sin vurdering. Bestemmelsen hadde nylig trådt i kraft, og det forelå derfor begrenset praksis. 

Det forelå etter flertallets syn liten tvil om at CRPD gir uttrykk for vektlegging av ikke-

diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, og at mennesker med alvorlige psy-

kiske lidelser i større grad bør anses som rettighetshavere. Flertallet fastslo derfor at en radikal 

tolkningstilnærming av bestemmelsen peker i samme retning som kommende rettsutvikling i 

form av økt vektlegging av selvbestemmelse og ikke-diskriminering, hvilket burde gjenspeiles 

i den norske lovgivningen. 83 

 

På dette grunnlaget tolket flertallet bestemmelsen dithen at CRPD gir sterke holdepunkter for 

et krav om økt rettslig likestilling mellom mennesker med og uten psykiske lidelser, men at 

konvensjonen ikke forhindrer ethvert tvangsinngrep. 84 Flertallet mener i sin tolkning av be-

stemmelsen at konvensjonen ikke skal forstås som en hindring for ethvert tvangsinngrep. Med 

andre ord ser man her at flertallets mening samsvarer i stor grad med den norske tolkningser-

klæringen. 85 

 

Mindretallet ved Orefellen var av en annen oppfatning. Mindretallet slo fast at bestemmelser 

som tillater frihetsberøvelse som begrunnes med nedsatt funksjonsevne må avskaffes. Psykisk 

helsevernloven er en av disse. Dersom nasjonalt lovverk skal bringes i overensstemmelse med 

CRPD må lover som denne avskaffes.86 Et av hovedargumentene for dette baseres i stor grad 

på sammenhengen mellom hovedvilkåret om alvorlig sinnslidelse og tilleggsvilkårene. Disse 

er i stor grad er avhengige av hverandres tilstedeværelse for å kunne benyttes som lovhjem-

mel. Mindretallet la til grunn en bokstavelig tolkning av bestemmelsens ordlyd, og uttalte at 

                                                 

 
83 NOU 2011: 9 s. 146 
84 NOU 2011: 9 s. 147 

85 Prop. 106 S (2011–2012) s. 17 

86 NOU 2011: 9 s. 285 
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psykisk helsevernlovens materielle vilkår for frihetsberøvelse er i strid med CRPD Art. 14. 

Mindretallet hevdet at hovedvilkåret «alvorlig sinnslidende» baserer frihetsberøvelsen i stor 

grad på nedsatt psykososial funksjonsevne, og at tilleggsvilkårene ikke veier opp for dette så 

lenge de er knyttet til hovedvilkåret. Særlig ettersom hovedvilkåret må anses som oppfylt før 

tilleggsvilkårene gjør seg gjeldende.87 

 

I Norges første rapport til CRPD-komiteen88 understøtter regjeringen den norske tolkningser-

klæringen i Prop. 106 S.89 Dette begrunnes med bestemmelsen i Grl. § 94 som fastslår at fri-

hetsberøvelse kun tillates i lovbestemte tilfeller. Grl. § 98 benyttes som lovhjemmel for at 

frihetsberøvelse kun skal skje på ikke-diskriminerende måte. Det konkluderes her med at dette 

danner et grunnlag for at ingen kan utsettes for frihetsberøvelse på bakgrunn av nedsatt funk-

sjonsevne alene, og at personer med funksjonsnedsettelser tildeles rettsgarantier som er på lik 

linje med andres. 

 

Angående tvungent psykisk helsevern legges det i rapporten vekt på de norske tilleggskriteri-

ene som må oppfylles for å fatte gyldig vedtak om tvungent psykisk helsevern, samt den 

skjønnsmessige helhetsvurderingen. Høringen bærer imidlertid preg av å ha til formål å klar-

gjøre og utrede de norske reglenes innhold, men unnlater å ta stilling til om de faktisk utviser 

samsvar med CRPD Art. 14.90 

 

Rapporten oppnevner også likestillings- og diskrimineringsombudet (heretter LDO) som na-

sjonalt overvåkningsorgan.91 

 

LDO har også avlevert rapport til CRPD-komiteen.92  

I rapporten anfører LDO at hovedvilkåret for tvang etter phvl. er at det må foreligge en «al-

vorlig sinnslidelse», og at dette medfører en forskjellsbehandling ovenfor denne pasientgrup-

pen som gjør at de er i særskilt risiko for å utsettes for tvang.93 

Det anføres videre at CRPDs ordlyd i Art. 14 b) skal forstås slik at nedsatt funksjonsevne ikke 

i noe tilfelle skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse. Psykisk helsevernloven åpner for tvang både 

                                                 

 
87 NOU 2011: 9 s. 285 
88 Regjeringen (2015) 
89 Regjeringen (2015) s. 28 
90 Regjeringen (2015) s. 28-29 
91 Regjeringen (2015) s. 67 
92 LDO (2015) 
93 LDO (2015) s. 22 
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i behandlingsøyemed og for å avverge fare for eget og andres liv og helse. Det faktum at «al-

vorlig sinnslidelse» vektlegges som hovedkriteriet i psykisk helsevernloven ved spørsmål om 

tvangsvedtak fører etter LDO til at loven ikke er i samsvar med kravene i CRPD.94 

 

Ombudet uttrykker også bekymring ovenfor tolkningserklæringen Norge har avgitt om forstå-

elsen av CRPD Art. 14. 95 Ombudet er bekymret for at erklæringene vil bli tolket slik at dette 

fremstår som en ønsket videreføring av de gjeldende hjemlene for tvang, og at dette vil kunne 

stå til hinder for å gjennomføre nødvendige reformer. Det konkluderes med at tolkningserklæ-

ringen etter ombudets syn er uforenelig med konvensjonens hensikt og formål. 96 

 

Videre presenterer ombudet sine anbefalinger. Det vektlegges at staten burde sette i verk 

konkrete tiltak for å forebygge og hindre diskriminerende frihetsberøvelse, og at et lovutvalg 

bør opprettes for å begrense tvangsadgangen ned til situasjoner som nødrett og nødverge. Det 

understrekes at staten bør fokusere på å erstatte psykisk helsevernloven med et ikke-

diskriminerende regelverk. Til sist anbefaler ombudet at tolkningserklæringen97 bør trekkes 

umiddelbart jf. CRPD Art. 46.98 

 

LDO vektlegger i stor grad de samme refleksjonene som legges til grunn i CRPD-komiteens 

uttalelse om hvordan CRPD Art. 14 skal forstås. 99 

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (heretter FFO) har avgitt en annen rapport som gjør 

seg gjeldende.100  De ble tildelt oppdrag om å utrede en skyggerapport.101 

 

I rapporten anfører organisasjonen at psykisk helsevernloven regulerer frihetsberøvelse som 

begrunnes med psykososial funksjonsnedsettelse i form av begrepet «alvorlig sinnslidende» 

samt tilleggsvilkårene. Lovens tvangsmidler baseres således på vide skjønnsforståelser som 

fører til vilkårlig og uønsket praksis etter organisasjonens syn.102 

                                                 

 
94 LDO (2015) s. 23 

95 Prop. 106 S (2011–2012) s. 17 

96 Prop. 106 S (2011–2012) s. 17 

97 Prop. 106 S (2011–2012) s. 17 
98 LDO (2015) s. 25 
99 CRPD-komiteen, Guidelines on article 14 (2015) IV nr. 10 
100 FFO (2015) 
101 Regjeringen (2015) s. 67 
102 FFO (2015) s. 25 
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I likhet med LDO anbefaler organisasjonen at det innføres lovgivning som er i samsvar med 

CRPD, samt iverksette lovreform som sikrer at personer med nedsatt funksjonsevne får et 

rettslig vern mot vilkårlige og uforholdsmessige tvangsinngrep.  

Her anbefaler også organisasjonen at den norske tolkningserklæringen trekkes.103 

 

Rapportene fra LDO og FFO stiller seg kritiske til den norske tolkningserklæringen. En kon-

sekvens av erklæringen finner man i betydningen den tildeles i norsk praksis.104 Det foreligger 

en uoverensstemmelse med tolkningserklæringen og CRPD-komiteens uttalelser om hvordan 

CRPD Art. 14 skal forstås. Det er derfor min vurdering at det er bekymringsverdig at denne 

benyttes som rettsgrunnlag av domstolene i saker hvor det hevdes konvensjonsstrid. 

 

I både LDO og FFO sine rapporter legges det vekt på behovet for å utrede lovforslag som tar 

sikte på å erstatte psykisk helsevernloven. Dette på grunnlag av dens diskriminerende hjemler 

for frihetsberøvelse av personer med nedsatt funksjonsevne. I regjeringens rapport til CRPD-

komiteen og i Prop. 106 S konkluderes det derimot at nasjonal rett er i samsvar med CRPD 

hva angår Art. 14 og tvangsbestemmelsene i phvl. med grunnlag i tilleggsvilkårene. Det er her 

åpenbar uenighet om grunnlaget for frihetsberøvelse ved «alvorlig sinnslidelse» er konven-

sjonsstridig eller ikke.  

 

Uttalelsene fra CRPD-komiteen,105 LDOs og FFOs rapport er her ikke forenelige med Norges 

tolkningserklæring. Riktignok vil uttalelsene fra CRPD-komiteen kunne defineres som «soft 

law», og vil ikke nødvendigvis være rettslig bindende. Rapportene fra LDO og FFO er heller 

ikke rettslig bindende da de er ment som rapporter av utredende art og anbefalinger til komi-

teen. 

 

Allikevel er de ikke uten betydning da de gir en klar indikasjon på hvordan bestemmelsen er 

tiltenkt å forstås, og kan over tid danne grunnlaget for «hard law». Det er åpenbart uheldig at 

det foreligger så dårlig samsvar med den norske tolkningserklæringen og de internasjonale 

kildene. Uten noen klare svar fra CRPD-komiteen er det vanskelig å ta en klar stilling til om 

det norske lovverk og praksis her er i direkte konvensjonsstrid.  

 

                                                 

 
103 FFO (2015) s. 27 
104 HR-2016-1286-A 
105 CRPD-komiteen, Guidelines on article 14 (2015) 
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Imidlertid oppfatter jeg at det foreligger større samsvar mellom uttalelsene fra CRPD-

komiteen med LDOs rapport, FFOs rapport, og uttalelsene fra Orefellens dissens.106 

Det er for meg på grunnlag av dette klart at nevnte rapporter har tillagt en forståelse av kon-

vensjonens formål som er i samsvar med den strenge tolkningen CRPD-komiteen legger til 

grunn. 

Således er den norske tolkningserklæringen i strid med både CRPD Art. 14 sin ordlyd, og 

forståelsen CRPD-komiteen fremstiller.107 

 

På bakgrunn av dette vil det være vanskelig å fastslå at CRPD kan anses som gjennomført i 

norsk rett etter presumsjonsprinsippet angående konvensjonens Art. 14. 

 

5.2.2 Phvl. § 3-3 og CRPD Art. 12 

CRPD Art. 12 reiser spørsmål om samtykkekompetanse og rettslig handleevne i psykisk hel-

severn. Dette var meget relevant ved spørsmålet om ratifikasjon og gjennomføring av konven-

sjonen.108 

Det ble i denne sammenheng formulert en norsk tolkningserklæring som lød som følgende; 

«Norge anerkjenner at personer med nedsatt funksjonsevne har rettslig handleevne på lik 

linje med andre, i alle sammenhenger. Norge anerkjenner også forpliktelsene til å sikre at 

personer med nedsatt funksjonsevne mottar den støtte og bistand de trenger for å utøve sin 

rettslige handleevne. Norge erklærer videre dets forståelse av at konvensjonen tillater frata-

kelse av rettslig handleevne eller bistand til å utøve rettslig handleevne og/eller tvungent ver-

gemål der slike tiltak er nødvendige, som en siste utvei og underlagt kontrollmekanismer».109 

 

Ikke mange land har avgitt noe lignende tolkningserklæring. Riktignok har Australia en noe 

lik formulering i sin tolkningserklæring. Ettersom det foreligger svar fra CRPD på rapporten 

er det hensiktsmessig å se på denne. Australias tolkningserklæring lyder som følgende: 

«Australia declares its understanding that the Convention allows for fully supported or sub-

stituted decision-making arrangements, which provide for decisions to be made on behalf of a 

person, only where such arrangements are necessary, as a last resort and subject to safe-

guards».110 

 

                                                 

 
106 NOU 2011: 9 s. 263 
107 CRPD-komiteen, Guidelines on article 14 (2015) IV nr. 10 
108 Prop. 106 S (2011-2012) 
109 Prop. 106 S (2011-2012) s. 15 
110 Australia, CRPD, Declarations and Reservations 



43 

 

På dette punktet anførte CRPD-komiteen at det forelå grunn til bekymring for om denne tolk-

ningen ville kunne skape konflikt med konvensjonens bestemmelser. 

For det første uttrykte CRPD-komiteen bekymring for at staten ikke hadde ført sine bestem-

melser i tråd med konvensjonen. Det ble også uttrykt bekymring over tolkningserklæringene 

staten presenterte til Art. 12, 17 og 18.111 

 

Videre uttrykte komiteen en bekymring ovenfor muligheten for at staten kom til å fortsette 

med vergemål, og at det ikke forelå noen detaljert og gjennomførbar plan for gjennomføring 

av «supported decision-making» i forhold til den rettslige handleevne.112  

Dette viser samsvar mellom komiteens uttalelse i General comment no. 1; 

«Convention on the Rights of Persons with Disabilities… makes it clear that “unsoundedness 

of mind” and other discriminatory labels are not legitimate reasons for the denial of legal 

capacity… Under article 12 of the Convention, perceived or actual deficits in mental capacity 

must not be used as justification for denying legal capacity».113 

 

Legger man til grunn uttalelsene i General comment no. 1 og uttalelsene i forbindelse med 

tolkningserklæringen vil det være overveiende sannsynlig at Norge møter tilsvarende kritikk 

for sin tolkningserklæring. 

 

Praksis i norske domstoler vil også i dette tilfellet kunne bidra til hvordan den norske tolk-

ningserklæringen skal vektlegges innen norsk rett. 

 

I HR-2016-2591-A gikk saken ut på om hvorvidt det var adgang til å frata en kvinne under-

lagt psykisk helsevern sin rettslige handleevne i økonomisk sammenheng. Det ble også påstått 

brudd på CRPD Art. 12 nr. 2. Til denne påstanden vurderte Høyesterett både den norske tolk-

ningserklæringen og CRPD-komiteens general comment om forståelsen av konvensjonens 

innhold. Det ble fastslått at den norske erklæringen står i klar motstrid med CRPDs uttalte 

oppfatning. Høyesterett tok utgangspunkt i uttalelsene fra forarbeidene til gjennomføring av 

EØS-avtalen i norsk rett.114 I disse forarbeidene ble det konkludert med at norske domstoler 

vil føle seg tvunget til å anvende loven i strid med folkeretten dersom Stortinget gir klart til 

uttrykk at en lov skal anvendes på en viss måte uten å ta hensyn til om dette er i strid med 

                                                 

 
111 CRPD/C/AUS/CO/1 (2013) pkt. 8 
112 CRPD/C/AUS/CO/1 (2013) pkt. 24 
113 CRPD/C/GC/1 (2014) pkt. 13 
114 Ot.prp. nr. 79 (1991-1992) 
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internasjonale forpliktelser eller dersom den aktuelle lovbestemmelsen ville miste sitt innhold 

ved å ta hensyn til internasjonale forpliktelser.115 

 

På grunnlag av uttalelsene som stammer fra forarbeidene til gjennomføringen av EØS-avtalen 

samt utredningen om individklageordningen til blant annet CRPD,116 fastslo Høyesterett at 

vergemålslovens forutsetninger fra lovgivers hold var å bringe norsk rett i samsvar med 

CRPD Art. 12. Begrunnelsen for dette er at vergemålsloven er tiltenkt en snever gruppe per-

soner som har særskilt behov for støtte.117 Høyesterett la på dette grunnlaget lovens løsning til 

grunn selv om den skulle være folkerettsstridig.118 

 

Det ble avgjort under dissens (3-2) at kvinnen skulle fratas sin rettslige handleevne. Mindre-

tallet ved dommer Indreberg understreker at den norske tolkningserklæringen gir adgang for å 

i norsk rett frata personer den rettslige handleevnen der «slike tiltak er nødvendige, som en 

siste utvei». Mindretallet vektlegger imidlertid at dette virkemiddelet skal benyttes ytterst 

varsomt og kun i den utstrekning det er nødvendig. Mindretallet fremmet derfor at kvinnen 

ikke burde miste sin økonomiske rettslige handleevne da det forelå tvil om nødvendigheten. 

De ønsket derimot at kvinnen ble fratatt sin rettslige handleevne til å stifte gjeld da dette ville 

sikre formuen fra vesentlig forringelse. 119 

 

Her viser mindretallet etter min vurdering en bedre ivaretakelse av de menneskerettslige for-

pliktelsene ved å vektlegge nødvendigheten av inngrepet tungt. Dette er et syn som ivaretar 

individers rettslige handleevne på en bedre måte ettersom det begrunnes i de faktiske omsten-

dighetene og individets faktiske rettslige kapasitet. 

 

Det at den norske tolkningserklæringen bidrar til at domstolene må fatte avgjørelser som stri-

der mot folkerettslige forpliktelser, er klart bekymringsverdig. Det vil kunne tale for at denne 

erklæringen burde trekkes. Dommen belyser denne problematikken. Dersom den norske tolk-

ningserklæringen ikke lå til grunn ville domstolene ikke ha et like klart grunnlag til å fatte 

rettsavgjørelser som kan være konvensjonsstridige etter konvensjonens ordlyd og CRPD-

komiteens general comments uavhengig av deres rettslige vekt. Denne dommen er således 

                                                 

 
115 HR-2016-2591-A avsn. 60 
116 Meld. St. 39 (2015-2016) 
117 Meld. St. 39 (2015-2016) s. 54 
118 HR-2016-2591-A avsn.63 
119 HR-2016-2591-A avsn. 97 og 106 
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ledende for hvordan den norske tolkningserklæringen vil komme til å bli lagt til grunn ved 

fremtidige rettsavgjørelser.  

 

Deretter må det tas stilling til om innholdet i CRPD Art. 12 er i samsvar med norsk rett. 

 

Vi finner uttalelser i Norges første rapport til CRPD120 som omtaler nærmere hvordan innhol-

det i CRPD Art. 12 skal forstås. Det fastslås at fratakelse av rettslig handleevne er en alvorlig 

inngripen som kun skal benyttes unntaksvis. Det understrekes at retten til selvbestemmelse vil 

være gjenstand for avveiing opp mot andre hensyn. Retten til liv og retten til nødvendig hel-

sehjelp trekkes frem som elementer som må veie tungt. Det anføres at dersom man ikke tilla-

ter at retten til selvbestemmelse kan fratas på begrensede områder, risikerer man at individets 

andre rettigheter vil bli skadelidende.121 

I den norske rapporten understøttes med andre ord den norske tolkningserklæringen med be-

grunnelse i behandlingskriteriet og farekriteriet i phvl. § 3-3. 

 

LDO uttrykker i sin rapport bekymring over den norske tolkningserklæringen. LDO viser til 

at psykisk helsevernloven ikke er i samsvar med kravene som stilles i CRPD hva angår auto-

nomi, selvbestemmelse og retten til helsetjenester basert på fritt og informert samtykke.122 

Anbefalingen er at den norske tolkningserklæringen trekkes.123 Det anføres også at staten bur-

de nedsette et utvalg for å utrede mekanismer basert på full selvbestemmelse og beslutnings-

støtte.124 

 

FFO tar også i sin rapport stilling til Art. 12. Det anføres her at bruken av tvang etter psykisk 

helsevernloven medfører en risiko for underkjennelse av samtykkekompetanse på grunnlag av 

diagnose. Dette er etter FFOs forståelse konvensjonsstridig.125 På grunnlag av dette anbefaler 

FFO å trekke tolkningserklæringen, og å innføre lovgivning som er i tråd med CRPD. Det 

anbefales også å gjennomføre opplæring om CRPD for ansatte som håndterer spørsmål om 

samtykkekompetanse og rettslig handleevne.126 

 

                                                 

 
120 Regjeringen (2015) 
121 Regjeringen (2015) s. 24-25 
122 LDO (2015) s. 23 
123 LDO (2015) s. 25 og 36 
124 LDO (2015) s. 36 
125 FFO (2015) s. 22 
126 FFO (2015) s. 23 
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Man ser av Norges første rapport til CRPD at regjeringen holder fast ved at kriterier som fa-

rekriteriet og behandlingsvilkåret danner rettslig grunnlag for fratakelse av rettslig handleevne 

og samtykkekompetanse. Både LDO og FFO tolker bestemmelsen mer i tråd med CRPD-

komiteens uttalelser127 og konvensjonens ordlyd. De understreker at den nære relasjonen mel-

lom funksjonsnedsettelsen og fratakelsen av samtykkekompetanse eller rettslig handleevne 

fører til konvensjonsstrid. Det foreligger bedre samsvar mellom CRPD-komiteens uttalelser 

og LDOs og FFOs rapporter. På grunnlag av dette er det bekymringsverdig at den norske 

tolkningserklæringen legges til grunn i norske domstoler128 og således danner et rettsgrunnlag 

som etter konvensjonens ordlyd er konvensjonsstridig. 

 

5.2.3 Oppsummerende vurdering av CRPD  

Med bakgrunn i de tolkningserklæringene og spørsmålene som reises i forhold til den norske 

ratifiseringen av konvensjonen finner jeg det vanskelig å kunne konkludere med at nasjonal 

rett er i overensstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser.  

 

Det foreligger et klart skille mellom norske myndigheters forståelse og den faktiske ordlyden i 

Art. 12 og 14. Dette understøttes av CRPD-komiteens strenge tolkning av ordlyden. 

Etter mitt skjønn burde dette reise tvil om den norske tolkningserklæringen er i samsvar med 

CRPD. Det at den norske tolkningserklæringen danner grunnlag for konvensjonsstridige retts-

avgjørelser taler for at de norske tolkningserklæringene burde trekkes. 

 

Slik jeg ser det er det åpenbart at det er behov for dypere utredning av de menneskerettslige 

forpliktelsene konvensjonen pålegger. 

 

Det er overveiende sannsynlig at de norske rettsreglene som regulerer etablering av tvang i 

psykisk helsevern vil være gjenstand for vurderinger og potensielle endringer i tiden frem-

over, og at CRPD vil være en av hovedgrunnene til dette.  

 

 

                                                 

 
127 CRPD/C/GC/1 
128 HR-2016-2591-A 
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5.3 Kommende lovendring i psykisk helsevernlovens § 3-3 – en potensiell 

forbedring? 

 

I Prop. 147 L (2015-2016) presenteres de kommende endringene i psykisk helsevernlovens § 

3-3. Det kommer en tilføyelse som er av særlig interesse i phvl. § 3-3 nr. 4. Bestemmelsen 

lyder som følgende: 

«4. Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Dette 

vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv og helse».129 

 

Her ser vi en meget betydningsfull kommende endring i lovens bestemmelse. I dagens lov 

skilles det ikke på tvangsvedtak ovenfor de som innehar og de som ikke innehar samtykke-

kompetanse. Lovens nye bestemmelse fastslår at vedtak om tvungent psykisk helsevern kun 

kan fattes dersom pasienten mangler samtykkekompetanse etter pbrl. § 4-3. Det eneste unnta-

ket fra den nye bestemmelsen er der det foreligger «nærliggende og alvorlig fare» for eget liv 

eller andres liv og helse, og legger således farekriteriet til grunn. Behandlingsalternativet bort-

faller da som kriterie dersom vedkommende har samtykkekompetanse. 

 

Det fastslås med dette at pasienter som har samtykkekompetanse kan nekte å motta tilbud fra 

psykisk helsevern. Dette skal også innebære en rettighet til å velge å trappe ned eller avslutte 

påbegynt behandling. Det understrekes også at pasienter som i løpet av behandlingen vurderes 

dithen at de har gjenvunnet sin samtykkekompetanse, vil få rett til å ta slike beslutninger.130  

Dette begrunnes i ønsket om å styrke pasientens selvbestemmelsesrett og respekten for pasi-

entens autonomi.  

 

I forhold til EMK Art. 5 foreligger det allerede samsvar med gjeldende rett. Det som tilføyes 

ved lovendringen endrer ikke på denne rettssituasjonen. Med tanke på EMK Art. 5 sitt inn-

hold vil den nye lovendringen føre til en enda bedre sikring av pasienter enn minstekravet 

EMK oppstiller.  

 

På grunnlag av dette vil jeg i hovedsak undersøke om lovendringen fører til bedre samsvar 

med CRPD. 

 

                                                 

 
129 Prop. 147 L (2015-2016) s. 52 
130 Prop. 147 L (2015-2016) s. 49 
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Endringen begrunnes også i det å oppnå bedre samsvar med de internasjonale menneskeretts-

lige forpliktelsene Norge skal overholde. Det uttales derfor følgende; 

«En modell som går ut på å styrke pasientenes selvbestemmelsesrett vil etter departementets 

syn være en viktig tilpasning til de prinsippene som ligger til grunn for FN-konvensjonen. En 

kompetasebasert modell innebærer en overgang fra fokus på diagnose til funksjonsnivå, noe 

som er i tråd med CRPD».131 

 

Jeg stiller meg noe skeptisk til hvorvidt denne nye bestemmelsen samsvarer med CRPD. Som 

gjort rede for tidligere, legger CRPD-komiteen en særdeles bokstavelig tolkning av konven-

sjonen til grunn. Det vektlegges at helsehjelp skal gis ved fritt og informert samtykke.132 

I og med at den nye bestemmelsen i phvl. fastslår at de som innehar samtykkekompetanse kan 

nekte tvungent psykisk helsevern viser denne utviklingen et bedret samsvar, rent isolert sett, 

med CRPD på dette punktet. Det understrekes at dette ikke betyr at det nå foreligger samsvar, 

men at denne tilføyelsen til bestemmelsen fører norsk rett et skritt nærmere. 

 

Fremdeles gjør også farekriteriet seg gjeldende, og vil veie tyngre enn samtykkekompetansen 

der det er fare for eget og andres liv og helse. Som gjort rede for er dette en praksis CRPD-

komiteen ikke ønsker. 133  Det at begrepet videreføres på denne måten, og tildeles en rang som 

overstyrer samtykkekompetansen vil være i strid med CRPD-komiteens uttalelser og strenge 

tolkning av konvensjonen. 

 

Bestemmelsen reiser imidlertid også et problem som har vært en kjerne for diskusjon under 

ratifiseringen av CRPD. Ved at kun de som mangler samtykkekompetanse kan underlegges 

tvungent psykisk helsevern kommer CRPD-komiteens stilling til vergemål og samtykke til 

helsehjelp frem. CRPD-komiteen har uttalt at «States parties have an obligation not to permit 

substitute decision-makers to provide consent on behalf of persons with disabilities».134 Her 

trekker CRPD-komiteen en klar linje for sitt standpunkt til samtykkekompetanse og vergemål. 

Det er åpenbart at komiteen ikke ønsker å fremme praksis og lover som tillater at andre fatter 

bestemmelser på vegne av mennesker med funksjonsnedsettelser. 

 

Etter mitt skjønn vil den nye bestemmelsen her føre norsk rett et skritt nærmere samsvar med 

de strenge og noe radikale bestemmelsene i CRPD. Ved spørsmålet om samtykkekompetanse 

                                                 

 
131 Prop. 147 L (2015-2016) s. 24 
132 CRPD-komiteen, Guidelines on article 14 (2015) V nr. 11 
133 CRPD/C/GC/1 (2014) pkt. 9 
134CRPD-komiteen,  Guidelines on article 14 (2015) V nr. 11 
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og vergemål er det åpenbart at norsk rett fremdeles viser avvik fra CRPD og komiteens utta-

lelser. Det er imidlertid viktig å understreke dette som et skritt i riktig retning for bedre retts-

sikkerhet for psykisk syke ettersom man ved å inneha samtykkekompetanse ikke kan under-

legges tvang, og at man har mulighet til å få sin samtykkekompetanse tilbake underveis i be-

handlingen dersom man ikke innehar den. 

 

CRPD-komiteen legger også vekt på «supported decision-making». 135 Samtykkekompetanse 

gjør seg gjeldende i forhold til pbrl. § 4-3 3. ledd. Bestemmelsen fastslår at helsepersonellet 

skal vektlegge pasientens alder, psykiske tilstand, erfaringsbakgrunn og modenhet. Basert på 

dette skal helsepersonellet legge forholdene best mulig til rette for at pasienten skal kunne 

samtykke til helsehjelpen selv. Man ser av dette at der samtykkekompetanse skal vurderes vil 

faktorer som inkluderes i «supported decision-making» trekkes frem. Bestemmelsene om 

samtykkekompetanse åpner imidlertid for tvangsbruk der det er åpenbart at vedkommende 

ikke er i stand til å forstå samtykkets innhold etter pbrl. § 4-3. Dette strider derfor mot CRPD-

komiteens uttalelser om «supported decision-making», og er etter komiteens skjønn diskrimi-

nerende.136  

 

Jeg savner også prosessuelle krav klargjort i forbindelse med vurderingen av samtykkekompe-

tanse. Klageadgang på dette vedtaket burde også være tydeligere klargjort i lovtekst i psykisk 

helsevernloven, særlig nå som samtykkekompetanse kommer til å bli et sentralt tema for 

tvungent psykisk helsevern. 

 

Praksis fra EMD viser også et bekymringsverdig element om samtykkekompetanse og verge-

mål. Et eksempel på dette finner vi i Shtukaturov v. Russland, hvor pasienten hadde blitt 

umyndiggjort og således mistet sin samtykkekompetanse etter norsk forståelse. Pasientens 

mor ble oppnevnt som verge, og fikk pasienten innlagt. Pasienten hadde med sin umyndiggjø-

relse ikke direkte adgang til å påberope en rettslig overprøvelse av vedtaket. Dette måtte i så 

fall gjøres gjennom hans verge. Problemet var imidlertid at det i dette tilfelle var vergen som 

sto for innleggelsen, og åpenbart motsatte seg løslatelse. Å få sin sak overprøvd ville derfor 

vise seg å være særdeles problematisk for pasienten. Således ble det avgjort at dette var i strid 

med EMK Art. 5 nr. 4 om adgangen til å få sin sak prøvd. 

 

                                                 

 
135 CRPD/C/GC/1 (2014) pkt. 3 
136 CRPD/C/GC/1 (2014) pkt. 15 
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På bakgrunn av dette er det her viktig at det vernes om den rettslige handleevnen og adgangen 

til å få sin sak overprøvd på eget initiativ. Det innføres her en ny bestemmelse i phvl. § 3-3 a 

som fastslår prosessuelle krav som innebærer at vedtak skal treffes senest 24 timer etter pasi-

entens ankomst til institusjonen. Det stilles krav til at vedtaket skal nedtegnes og begrunnes. 

Her gis det klageadgang på vedtaket. Pasienten selv og pasientens nærmeste pårørende tilde-

les mulighet til å fremstille klage på vedtaket. Slik jeg tolker ordlyden i denne bestemmelsen 

vil det her være naturlig å forstå det slik at selv om pasienten mangler samtykkekompetanse 

og eventuelt er umyndiggjort kan klage fremstilles av pasienten selv. 

 

Det kommer også en ny endring i Lov om fri rettshjelp i § 11 første ledd nr. 8 som innvilger 

fri rettshjelp «for pasienter i saker for fylkesmannen om undersøkelse og behandling uten eget 

samtykke etter psykisk helsevernloven § 4-4».137 

Denne bestemmelsen bidrar til å gjøre det enklere å få sin sak prøvd for pasienter underlagt 

tvungent psykisk helsevern. Etter mitt skjønn er dette en klart positiv forbedring av adgangen 

til domstolsprøving, og i godt samsvar med EMK Art. 5 nr. 4 om adgangen til å få lovligheten 

av frihetsberøvelsen prøvd for en domstol. Ved å innvilge fri rettshjelp til pasienter underlagt 

tvang i psykisk helsehjelp vil det gjøre adgangen til domstoloverprøvelse langt enklere, og 

således gi bedret rettssikkerhet. 

 

Jeg har i oppgaven etterlyst prosessuelle regler som oppstiller klare skriftlige krav ved vedtak 

om tvungent psykisk helsevern innen gjeldende regelverk. Det er derfor svært etterlengtet at 

flere av de prosessuelle reglene nå fastslås i psykisk helsevernloven og ikke overlater dette til 

praksis på det aktuelle behandlingsstedet. Det kommer klart frem i lovtekst at det kan frem-

stilles klage på det skriftlige vedtaket både fra pasienten selv og nærmeste pårørende. Dette er 

en klar utbedring som bidrar til økt rettssikkerhet. Prosessuelle regler som dette vil etter min 

vurdering bidra til økt rettssikkerhet ved at det stilles krav til deres innhold, og tilgang til inn-

syn i slike dokumenter med medfølgende klagerett. 

 

Oppsummerende ser man at den kommende endringen om at samtykkekompetente kan nekte 

tvungent psykisk helsevern fører norsk regelverk nærmere samsvar med CRPD. Det er frem-

deles problematisk at pasienter uten samtykkekompetanse ikke tildeles den samme rettigheten 

da dette strider mot CRPD-komiteens forståelse av konvensjonen. Videreføringen av farekri-

teriet som overstyrende kriterie selv for de som innehar samtykkekompetanse viser også at 

CRPD-komiteens uttalelser om kriteriet ikke har blitt vektlagt. 

                                                 

 
137 Prop. 147 L (2015-2016) s. 54 
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Det er også bekymringsverdig at det i denne sammenheng ikke har blitt utredet forslag til lov-

endringer til pbrl. ettersom reglene om samtykkekompetanse i utgangspunktet gjøres rede for 

her. Samtykkekompetanse vil med lovendringen bli meget sentralt. På bakgrunn av dette vil 

en gjennomgang av reglene om det være på sin plass. Tilsynelatende har ikke CRPD-

komiteens krav til «supported decision-making» blitt vektlagt vedrørende samtykkekompe-

tanse. 

 

Slik jeg ser det er endringen i psykisk helsevernloven et skritt i riktig retning, men ikke omfat-

tende nok til at det vil medføre at loven vil være i samsvar med CRPD. 

 

 

6 Oppsummering og avsluttende vurdering 

 

6.1 Nasjonal rett og EMK 

Basert på dagens rett finner jeg intet grunnlag som peker mot at det ikke er samsvar mellom 

nasjonal rett og EMK. Det er etter mitt syn åpenbart at det norske regelverket og praksis leg-

ger til grunn kriterier for frihetsberøvelse som motsvarer tilsvarende hjemmel og praksis i 

EMK og EMD.  

 

I oppgaven har jeg trukket frem bestemmelser som ved å presisere klarere prosessuelle krav 

kan bidra til å øke rettssikkerheten både i det nasjonale regelverket og det internasjonale. Jeg 

konkluderer med at nasjonal rett og praksis er i tråd med EMK, men at det finnes forbedrings-

potensialer innenfor begge regelverkene ved å utrede klarere prosessuelle krav som tar sikte 

på inkludering av pasienten i større grad, og utdype begrepers innhold. 

 

6.2 Nasjonal rett og CRPD 

I spørsmålet om nasjonal rett er i tråd med CRPD foreligger det flere elementer som skaper 

tvil om nasjonal rett og praksis er i tråd med konvensjonen. Det er for meg åpenbart at kon-

vensjonen vil bli gjenstand for videre utredning ettersom det reises flere vanskelige tolknings-

spørsmål rundt konvensjonens bestemmelser. Konvensjonens formål er å bidra til økt rettssik-

kerhet og ikke-diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser, og dette understrekes 

av CRPD-komiteens strenge tolkning av ordlyden. Skal bestemmelsenes ordlyd og CRPD-

komiteens uttalelser legges til grunn vil mye tyde på at norsk rett, praksis og den norske tolk-

ningserklæring ikke er i samsvar med konvensjonens bestemmelser. Skal konvensjonen gjen-

nomføres i norsk rett med utgangspunkt i ordlyd og uttalelser vil man stå ovenfor flere store 

endringer i psykisk helsevern. Konvensjonen oppstiller krav som taler for totalforbud mot 

tvangsinngrep ovenfor personer der grunnlaget for inngripenen er funksjonsnedsettelsen i seg 

selv. Nasjonal rett og praksis er ikke i samsvar med dette. 
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Problemet oppstår der pasienter motsetter seg behandling hvor det er snakk om akutt fare for 

liv og helse. Syse trekker frem denne problemstillingen.138 Han påpeker at nødrettsbehand-

linger ikke utgjør noen hjemmel for langvarig tvangsbruk, og at tvagsbehandling basert på 

nødrettsregime både vil mangle hjemmelsgrunnlag og ikke gi rettssikkerhet til hverken pasi-

enter eller helsepersonell.139 Med andre ord vil en etterfølgelse av konvensjonens ordlyd kun-

ne medføre at plikten til å respektere liv ikke overholdes da en bokstavelig tolkning ikke vil 

tillate å gi individer som dette behandling ved tvang. Det vil også kreve omfattende endringer 

innenfor flere områder av norsk lovverk og velferdsrett dersom man skal klare å overholde 

konvensjonen slik den fremstår.  

 

Allikevel er det for meg nødvendig å trekke frem de positive konsekvensene konvensjonen 

medfører. Ved å sette strengere krav til samtykke oppnår man en klart bedret rettssikkerhet for 

en meget sårbar gruppe pasienter. Det legges også vekt på «supported decision-making»,140 

altså at pasienten inkluderes på en måte som er tilpasset vedkommende sin tilstand og forstå-

elsesevne. Å inkludere pasienter mer og ta positivt utgangspunkt i hva pasienten mestrer 

fremfor hva vedkommende ikke mestrer vil være et klart skritt i riktig retning både i rettslig 

sammenheng, og i den moderne psykiatrien. CRPD har et formål som ønsker å sikre en utsatt 

pasientgruppe mot diskriminering og tvangsbruk som tar rent utgangspunkt i diagnose. For 

mange underlagt tvang i psykisk helsevern vil dette ha stor betydning. Det er også rimelig å 

anta at CRPD vil føre til endringer i psykisk helsevern. At det fokuseres ytterligere på tvangs-

inngrep på ikke-diskriminerende grunnlag og det å prioritere minste inngreps prinsipp er ute-

lukkende positivt. 

 

Jeg vil med dette konkludere med at norsk rett slik den er i dag ikke utviser samsvar med 

CRPD. Imidlertid ser man av kommende lovendring i phvl § 3-3 at det blir tatt grep for å ska-

pe bedre samsvar med konvensjonen. Dersom konvensjonen ikke blir inkorporert eller faktisk 

gjennomført i norsk rett slik den er i dag, vil den slik jeg oppfatter det uansett ha en klar retts-

kildevirkning som bidrag til å fremme positive endringer i nasjonal rett.  

 

6.3 Kommende lovendring innen nasjonal rett 

De kommende lovendringene i psykisk helsevernloven § 3-3 taler for at CRPD bidrar til ut-

bedring av det nasjonale regelverket. Som jeg viser til er imidlertid endringene som innføres 

ikke et godt nok bidrag til at det kan konkluderes med at det nå foreligger samsvar mellom 

                                                 

 
138 Syse (2016) 
139 Syse (2016) s. 468 
140 CRPD/C/GC/1 (2014) pkt. 3 
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norsk rett og CRPD. At det er et skritt i riktig retning er imidlertid utvilsomt. Etter mitt skjønn 

vil vi  stå ovenfor flere endringer i tiden som kommer i helse- og velferdsretten.
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