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1 Innledning 
 
1.1 Tema og problemstilling  
 
I Norge er utgangspunktet frihet for hver enkelt fra tvangsmessige inngrep, hvilket også gjel-
der innenfor helsetjenesten, jf legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113. Ulovlig bruk av tvang 
kan føre til strafferettslige reaksjoner. Tvang kan lovreguleres eller være utslag av nødrett, i 
situasjoner der tvangsbruk anses som nødvendig og forsvarlig for å ivareta andre viktige retts-
goder - «rettmessig tvang» - som for eksempel liv, helse og sikkerhet.1    
 
Tema for denne oppgaven er bruk av tvungent psykisk helsevern overfor personer med alvor-
lig spiseforstyrrelse, som anoreksi. Med «alvorlig» mener jeg her pasienter som utgjør en fare 
for eget liv. Jeg vil herunder fokusere på sykdommen anoreksi. Anoreksi anses som den døde-
ligste psykiatriske sykdommen i Norge i dag.2 Et kjennetegn ved sykdommen er tvangsfore-
stillinger. Pasientene har en intens frykt for å gå opp i vekt, og utviser en atferd som har som 
formål å forhindre vektøkning, uten hensyn til helsemessige komplikasjoner. De forstår ikke 
hjelpebehovet og nekter derfor behandling.  
 
Hovedregelen for å gi helsehjelp er pasientens informerte samtykke, og spørsmålet blir når 
helsehjelp kan velges bort av mennesker med anoreksi, og når det skal gis helsehjelp uten 
samtykke. Flere dilemmaer knyttes til tvang i denne situasjonen. Som utgangspunkt skal den 
enkeltes vilje respekteres, noe som kan føre til at personer på grunn av sykdommen ikke får 
nødvendig helsehjelp. Autonomi med evne og vilje til å gi et informert samtykke, og om-
sorgsplikter som kan begrunne tvang, innebærer kollisjoner mellom grunnleggende verdier 
som må avveies.  
 
En generell utfordring er at den norske helsetjeneste benytter mye tvang. Siden 2011 har fem 
FN-komiteer kritisert Norge for omfattende tvangsbruk, senest i 2015 av Europarådet.3 Det 
har vært et politisk mål gjennom mange år å redusere tvangsbruken i psykisk helsevern. Et 
virkemiddel er å vedta lovendringer for å heve den rettslige terskelen for tvangstiltak, blant 
annet gjennom lovendringer høsten 2017. Denne lovendringen vurderes i oppgaven.   
 
Adgangen til å benytte tvang i helsetjenesten er regulert i flere lover, blant annet i helseperso-
nelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helse-

                                                
1  Syse (2016) s. 431 
2  Vandvik (2018)  
3  Tvangsforsk (2015)  
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vernloven.4 Tvang må ikke være mer inngripende enn nødvendig, men må stå i forhold til det 
formålet som skal ivaretas.   
 
Oppgaven gir en fremstilling og vurdering av lovreglene som er relevante ved bruk av tvang, 
overfor mennesker med alvorlig anoreksi. Lovendringen som trådte i kraft 1. september 2017, 
forutsetter at tvang ikke kan benyttes overfor pasienter som er samtykkekompetente, jf pasi-
ent- og brukerrettighetsloven § 4-3. Pasientens beslutningskompetanse må derfor vurderes før 
det benyttes tvang. Reglene om samtykkekompetanse er dermed utgangspunktet for vurde-
ringen av rettsgrunnlag for tvang, og hvordan disse reglene kan fortolkes ved helsehjelp til 
pasienter som lider av en alvorlig form for anoreksi, jf pasient- og brukerrettighetsloven kapit-
tel 4.  
 
1.2 Diagnosen anoreksi og utbredelse  
 
1.2.1 Kjennetegn og dilemmaer   
 
Spiseforstyrrelser vil si at man har et anstrengt forhold til mat. Etter den internasjonale klassi-
fiseringslisten ICD-10 fra World Health Organization (WHO) er det opplistet forskjellige 
former for spiseforstyrrelser.5 En av hovedtypene, og tema for denne oppgaven er anorexia 
nervosa (F50.0), som også er blant de mest dødeligste psykiske sykdommene.   
 
Diagnosen anoreksi krever at fem kriterier er oppfylt, jf ICD-10. Disse er vekttap, avvisning 
av kaloririk mat, forstyrret kroppsoppfatning, hormonelle forstyrrelser og at bulimia nervosa 
ikke er til stede.6  
 
Sykdommen kjennetegnes av tvangshandlinger og villedende oppfatninger om egen situasjon, 
noe som vanskeliggjør vurderingen av samtykkekompetanse. Personer med anoreksi kan 
mangle innsikt i sykdommen. Det er karakteristisk at pasientene ofte nekter behandling, til 
tross for fare for eget liv og helse. Mange blir derfor brakt til helsevesenet av pårørende eller 
annet hjelpeapparat. Det forekommer ikke sjeldent at man havner i et etisk og rettslig dilem-
ma i spørsmålet om man skal godta at en alvorlig syk person ikke ønsker helsehjelp, til tross 
dødelige konsekvenser, eller bruk av tvang. Innsikten og funksjonsnivået kan variere med 
perioder i livet hvor de – fysisk og kognitivt – fungerer på lik linje med sine jevnaldrende, 

                                                
4  Helsepersonelloven av 2. juli 1999 nr. 64 (forkortes hpl). Pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 

nr. 63 (forkortes pbrl). Helse- og omsorgstjenesteloven av 24. juni 2011 nr. 30 (forkortes hol). Psykisk hel-
severnloven av 2. juli 1999 nr. 62 (forkortes phvl)  

5  Syse (2016) s. 360 og s. 363 
6  Syse (2016) s. 364 
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mens de i andre tilfeller er svært preget av sykdommen. Om personen er i stand til å ivareta 
egen situasjon og autonomi, og dermed er samtykkekompetent, kan dreie seg om et rettslig, 
medisinskfaglig og filosofisk spørsmål med utgangspunkt i hvor grensen settes.7 I denne opp-
gaven er det de rettslige spørsmålene som undersøkes.    
 
1.2.2 Forekomster av tvang og av sykdommen  
 
For tiden eksisterer det ikke en fullstendig oversikt over omfanget av tvangsbruk i helsevese-
net generelt, samt mer spesifikt for personer med spiseforstyrrelser. Det har i lang tid vært 
problemer knyttet til kompletthet og kvalitet i aktivitetsdata om bruk av tvang som rapporteres 
fra psykisk helsevern. Dette bekreftet Statistisk sentralbyrå som har sluttet å innhente data om 
tvang og tvangsbruk, fordi kvaliteten på dataene fra helsevesenet var for dårlig.8    
 
Folkehelseinstituttet har skrevet en artikkel om forekomsten av spiseforstyrrelser i Norge. 
Artikkelen ble publisert i 2009, men ble oppdatert i 2016. I artikkelen skrives det at «basert på 
solide nasjonale og internasjonale studier anslås forekomsten av spiseforstyrrelser i Norge for 
kvinner i aldersgruppen 15-44 år å være...anoreksi: 0,3 prosent».9 Dette betyr at omtrent 2700 
norske kvinner i aldersgruppen 15-44 år til enhver tid har anoreksi.   
 
1.3 Avgrensning og presiseringer 
 
Kravene til oppgavens omfang, herunder tema og ordgrense, setter rammer for avhandlingen. 
Av den grunn har jeg valgt å foreta noen avgrensninger.   
 
Som det fremkommer av tema i denne oppgaven, rettes fokuset mot tvangsvernet i helsetje-
nesten. Reglene om frivillige innleggelser og behandling vil derfor ikke bli drøftet. Videre 
avgrenses det mot tvang overfor personer under 18 år.  
 
Oppgaven belyser lovens materielle vilkår for tvang. Formelle og prosessuelle bestemmelser 
blir derfor ikke drøftet nærmere. Jeg vil likevel kort redegjøre for enkelte forvaltningsorganer, 
da de er av særlig viktighet for ivaretakelse av pasientenes rettssikkerhet.           
 
I denne oppgaven vil det sentrale vurderingstema hovedsakelig knyttes opp mot lov om psy-
kisk helsevern, herunder tvangsbruk i spesialisthelsetjenesten. Likevel er det nødvendig å 
vurdere denne loven i lys av andre helselover som kommer til anvendelse. I psykisk helse-
                                                
7  Syse (2016) s. 362 
8  Hjemås (2018)  
9  Torgersen (2009/2016) 
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vernloven § 1-5 fremgår det at pasient- og brukerrettighetsloven også gjelder ved anvendelse 
av tvang. Det omfatter rettigheter til helsehjelp, informasjon, konfidensialitet osv. Av sentrale 
bestemmelser nevnes lovens § 3-1 om rett til medvirkning samt kap. 4A og 4. Sistnevnte vil 
bli drøftet mer inngående senere i oppgaven, da forutsetningen for helsehjelp som hovedregel 
er pasientens samtykke. Pasient- og brukerrettighetsloven er en generelt virkende lov, i mot-
setning til psykisk helsevernloven som har et mer avgrenset virkeområde, jf psykisk helse-
vernloven § 1-1a. Med grunnlag i lex specialis-prinsippet vil bestemmelser i psykisk helse-
vernloven ved motstrid, gå foran bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven.10  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A hjemler bruk av tvang ved gjennomføring av 
helsetjenester som pasienten motsetter seg. Kapittelet omfatter somatisk helsehjelp, og ikke 
psykiske lidelser, jf § 4A-2 annet ledd. Kapittelet vil likevel kunne være aktuelt å anvende 
overfor personer med en alvorlig spiseforstyrrelse. Anoreksi kan medføre somatiske kompli-
kasjoner, slik som reernæringssyndrom, mangeltilstander og risiko for hjertesvikt.11 Dette 
nødvendiggjør somatisk helsehjelp. Dersom pasienten motsetter seg denne, kan helsehjelpen 
likevel gis med hjemmel i kapittel 4A.        
 
Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen til helsepersonell, deriblant deres plikter og an-
svar. Loven inneholder blant annet regler om helsepersonells taushetsplikt, krav til faglig for-
svarlig yrkesutøvelse og helsepersonells plikt til å yte øyeblikkelig hjelp. I denne oppgaven 
rettes fokuset mot helsepersonelloven §§ 4 og 7.       
 
1.4 Begrepsavklaring 
 
Pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven inneholder noen definisjoner som 
avgjør hvem som omfattes av loven. I dette avsnittet har jeg trukket frem noen sentrale begre-
per.    
 
«Pasient» er definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav a som «en person som 
henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helse- 
og omsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle». Det vil si at pasientbegre-
pet skal forstås videre enn i normal språkbruk, til å omfatte personer som ikke bare mottar 
helsehjelp, men som søker helsehjelp og venter på behandling. Personer med sykdommen 
anoreksi er pasienter når de venter på helsehjelp, dersom de kommer inn til øyeblikkelig be-
handling, samt når det mottas helsehjelp.  

                                                
10  Syse (2016) s. 101 
11  Halvorsen (2017)  
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«Helsehjelp» er definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav c og i helseperso-
nelloven § 3 tredje ledd som «handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helseper-
sonell». Begrepet benyttes som en term for å angi den ytre rammen for i hvilke situasjoner 
lovens rettigheter kan gjøres gjeldende.12   
 
«Helsepersonell» omfattes av helsepersonelloven, som har en vid definisjon i lovens § 3. Det 
inkluderer både personer med autorisasjon etter § 48 a eller lisens etter § 49, jf § 3 punkt 1, og 
andre, også elever og studenter, som gir helsehjelp innenfor helsetjenesten eller apotek, jf § 3 
punkt 2. og 3. Det stilles ikke særskilte kompetansekrav knyttet til helsepersonell, bortsett fra 
det som ligger innenfor en autorisasjon og forsvarlighetsplikten i helsepersonelloven § 4. Per-
soner med alvorlig anoreksi vil ofte behøve medisinsk behandling av lege, psykolog, klinisk 
ernæringsfysiolog og av sykepleiere.   
 
1.5 Fremstilling videre 
 
I kapittel 2 gis en oversikt over rettskilder og metode av betydning for denne oppgaven.  
 
Kapittel 3 presenterer grunnleggende verdier i helseretten, herunder legalitets- og rettssikker-
hetsprinsippets betydning for tvangsbruk. Det redegjøres for autonomiprinsippet og helseve-
senets omsorgsplikt, og tilfeller hvor disse kolliderer. Avslutningsvis kartlegges sentrale men-
neskerettigheters anvendelse for tvangsbruk i helsevesenet.           
 
I kapittel 4 gis en deskriptiv beskrivelse av reglene om samtykke og samtykkekompetanse 
som rettsgrunnlag for helsehjelp.        
 
Avhandlingens hovedfokus er tvang etter psykisk helsevernloven § 3-3, jf oppgavens kapittel 
5. Jeg vil derfor analysere lovens materielle regler. Avslutningsvis redegjøres det for tvangs-
behandlingstiltak, i dette tilfelle tvangsernæring.  
 
I kapittel 6 undersøkes andre tvangsbestemmelser i helselovgivningen, herunder helseperso-
nells plikt til å gi øyeblikkelig hjelp. Det stilles også spørsmål ved om det finnes et ulovfestet 
grunnlag for tvang.   
 

                                                
12  Syse (2015) s. 145  
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Kapittel 7 tar for seg lovendringen fra 1. september 2017, og innføringen av kravet til mang-
lende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern. Vilkårets betydning 
for mennesker med alvorlig anoreksi vil også drøftes.    
 
Kapittel 8 gir en rettspolitisk vurdering av dagens lovverk. I kapittel 9 foretas enkelte opp-
summerende bemerkninger.     
 

2 Metode 
 
2.1 Metode og rettskildebildet  
 
I denne oppgaven anvender jeg rettsdogmatisk metode. Avslutningsvis vises det til rettspoli-
tiske vurderinger. Med «rettsdogmatisk metode» mener jeg å identifiserer relevante rettskilder 
for å finne frem til gjeldende rett. Det handler om å stille og analysere rettsspørsmål, finne 
relevante rettskilder og derav utlede argumenter som har betydning når rettsspørsmål skal 
løses. Under dette kapittelet vil jeg gjennomgå hvilke rettskilder som er av betydning for den 
videre drøftelsen, og hva som særpreger rettskildebildet i denne oppgaven.     
  
Loven er den viktigste rettskilden for tvang, jf legalitetsprinsippet i Grunnloven.13 Legalitets-
prinsippet innebærer at «myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov». 
Dette begrenser adgangen til tvang i helsetjenesten, der det mangler lovhjemmel. Lovteksten 
er startstedet når formelle lover tolkes. Den øker befolkningens kunnskap om gjeldende rett. 
Det helserettslige feltet er nå preget av at pasienten er «ekspert på egen sykdom», og sam-
handler i større grad enn før med helsepersonell. Av den grunn er det viktig at lovteksten er 
forståelig for pasientene, ikke bare for jurister og helsepersonell. Gjennom lovteksten skal de 
kunne forutberegne sin rettsstilling. Spesielt pasient- og brukerrettighetsloven og psykisk hel-
severnloven må derfor være tilgjengelig for pasientene, og i mindre grad endres ofte.  
 
Forarbeider har i varierende grad betydning for drøfting av tema i oppgaven. Med forarbeider 
menes «forslag, utredninger, debatter og voteringer som skriver seg fra dem som har deltatt i 
lovens forberedelse og vedtagelse».14 Disse vil kunne gi veiledning for hvordan lover skal 
tolkes og praktiseres. Helseretten preges av stor lovgivningsaktivitet, hvilket medfører end-
ringer i lover og bestemmelser. Av den grunn vil noen forarbeider være av mindre relevans 

                                                
13  Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814 
14  Eckhoff (2000) s. 65 
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for drøftingen. Av motiver som særlig fremheves i oppgaven er Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) og 
Prop. 147 L (2015-2016).15    
 
Helselovgivningen preges av delegert lovgivningsmyndighet til helse- og omsorgsdeparte-
mentet, gjennom forskrifter. Forskriftene vurderes i lys av lovhjemmelen og eventuelt over-
ordnet rett, og skal utdype og konkretisere lovteksten. Psykisk helsevernforskriften er en om-
fattende forskrift i tilknytning til lov om psykisk helsevern, som regulerer tiltak og tjenester, 
kontroll og klageregler mv.16 Viktige bestemmelser for oppgavens tema er § 15 «Vern om 
personlig integritet. Pasientens rett til medvirkning» og § 23 «Gjennomføring av behandling 
med ernæringstilførsel».   
 
Rundskriv kan gi veiledning om fortolkninger av lover og forskrifter, men har mindre vekt 
som selvstendig rettskilde. I forbindelse med lovendringen 1. september 2017 i psykisk helse-
vernloven utarbeidet Helsedirektoratet et rundskriv, jf IS-2017-1.17 Rundskrivet inneholder 
vurderinger av det nye kriteriet om manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent 
psykisk helsevern. Fordi rundskriv fremstår som veiledning for hvordan lover skal tolkes, vil 
jeg i denne sammenheng nevne at Helsedirektoratet i 2017 oppdaterte de «Nasjonal faglig 
retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelse».18 Retnings-
linjene har betydning for å belyse hvordan spiseforstyrrelser behandles, og hvordan rettighe-
tene stiller seg til dette.  
 
Rettspraksis er først og fremst avgjørelser av konkrete rettstvister, men kan ha betydning ut-
over den enkelte sak som rettskilde. For tvungent psykisk helsevern finnes det relevant retts-
praksis fra Høyesterett, som kan gi anvisning på momenter av betydning for tvang overfor 
pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse. I dag foreligger det én avgjørelse fra Høyesterett om 
tvungent psykisk helsevern for pasient med alvorlig anoreksi, jf Rt. 2015 s. 913. Dommen var 
enstemmig avsagt og har rettskildemessig tyngde. Det vil bli vist til den gjennomgående i 
oppgaven. Resultatet i Høyesterettsavgjørelsen er i overenstemmelse med tidligere saker fra 
underrettspraksis. Det vil derfor også bli vist til praksis fra lagmannsretten og tingretten.    
 

                                                
15  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) Om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven og Prop. 

147 L (2015-2016) Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)   
16  Forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk 

helsevernforskriften)  
17  Rundskriv IS-1/2017 Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer  
18  Helsedirektoratet (2017a)   
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Bruk av tvang og innskrenkninger av menneskers livsutfoldelse overfor personer med psykis-
ke sykdommer øker faren for krenkelser, og kan føre til brudd på menneskerettighetene.19 
Grunnloven er lex superior i norsk rett, og inneholder regler som setter skranker for inngrep 
uten hjemmel. Det ulovfestede legalitetsprinsippet er nå kodifisert gjennom Grunnloven § 
113. Dette innebærer ingen endring av rettstilstanden, men tydeliggjør at også faktiske hand-
linger omfattes av prinsippet, noe som har vært diskutert i juridisk teori.20 
 
Bruk av tvang med hjemmel i norske rettskilder, reiser grunnleggende spørsmål også i hen-
hold til Norges menneskerettslige forpliktelser. Menneskerettighetene har fått større fokus og 
økt betydning de siste tiårene. Dette understrekes blant annet gjennom Grunnlovsrevisjonen i 
2014, hvor Stortinget vedtok en ny del E i Grunnloven med tittelen «Menneskerettigheter». 
Dermed ble enkelte menneskerettigheter underlagt prinsippet om lex superior. Grunnloven § 
92 fastsetter dessuten en generell plikt for statene til å ivareta menneskerettighetene, og skal 
sammen med presumpsjonsprinsippet fortolke lover til å være i samsvar med internasjonale 
forpliktelser. Menneskerettsloven av 1999 fører dessuten til at de internasjonale konvensjone-
ne som er regnet opp i § 2 går foran norsk lov ved motstrid, jf § 3.21  
 
Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) er sentral, og håndheves av en egen 
domstol.22 Denne oppgaven vektlegger konvensjonens artikkel 3, 5 og 8. Den Europeiske 
menneskerettsdomstolen (EMD) dømmer i henhold til EMK, og har tatt stilling til saker om 
tvang i helsetjenesten, se avsnitt 3.3.   
 
FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) pålegger statene å 
ivareta borgernes rettigheter.23 Det vil i denne sammenheng redegjøres for konvensjonens 
artikkel 14 og 25, og hvilken innvirkning disse har på pasienter med en psykisk lidelse.      
 
I 2006 vedtok FNs generalforsamling en konvensjon om rettighetene til mennesker med ned-
satt funksjonsevne, «Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (CRPD).24 I for-
bindelse med Norges ratifisering av konvensjonen, ble det anført at konvensjonsforpliktelsene 
ikke forutsatte endringer i psykisk helsevernloven.25 Stortinget avga likevel en tolkningser-

                                                
19  Husum (2009)  
20  Høgeberg (2011)   
21  Menneskerettsloven av 21. mai 1999 nr. 30 
22  The European Convention on Human Rights, 4. nov 1950 (forkortes EMK)   
23  International covenant on economic, social and cultural rights, 16. des 1966 (forkortes ØSK)   
24  Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 13. des 2006 (forkortes CRPD) 
25  Innst. 203 S (2012-2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til ratifikasjon av FN-

konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og Prop. 106 
 



9 
 

klæring med formål om å presisere Norges forståelse av rekkevidden av konvensjonens art. 14 
og 25, i forhold til psykisk helsevernloven. Disse artiklene blir vurdert i oppgavens avsnitt 
3.5.             
 
Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin av 1997 («Oviedo-
konvensjonen») ble ratifisert av Norge i 2006.26  Konvensjonen regulerer generelle pasientret-
tigheter. Oppgaven konsentrerer seg om konvensjonens artikkel 7. I tillegg vil det redegjøres 
for den nye tilleggsprotokollen om tvangspsykiatri.  
 
Psykisk helsevernloven anses å være i overenstemmelse med Norges folkerettslige forpliktel-
ser.27 Likevel er menneskerettighetene i stadig utvikling, og helselovgivningen må kontinuer-
lig vurderes opp mot utviklingen.      
 
2.2 Særskilt om forvaltningsordninger og praksis 
 
Vedtak om etablering, opprettholdelse og opphør av tvungen observasjon og tvungent psykisk 
helsevern kan påklages til kontrollkommisjonen, jf psykisk helsevernloven § 3-7 fjerde ledd. I 
tillegg til å behandle klager på vedtak etter loven, skal kommisjonen føre kontroll med restrik-
tive tiltak og «ellers ta opp forhold av betydning for pasientens opphold ved institusjonen», så 
kalt «velferdskontroll».28 Helsedirektoratet følger opp kontrollkommisjonens virksomhet. 
Disse institusjonene er begrunnet i behovet for kontroll med at lovens prosessuelle krav over-
holdes og praktiseres på en tilfredsstillende måte. Hovedhensynet er ivaretakelsen av pasien-
tenes rettssikkerhetsgarantier.   
 
Statistikk om etablering av tvungent vern har tidligere vært mangelfulle i Norsk pasientregis-
ter. Helsedirektoratet uttaler at det jobbes med å få bedre oversikt over faktisk tvangsbruk.29 
Det kan imidlertid vises til en rapport utgitt av Helsedirektoratet om kontroll av tvangsbruk i 
psykisk helsevern for 2015.30 I 2015 ble det fattet 3951 vedtak om tvungent psykisk helsevern 
i hele landet, mot 4024 i 2014. Dette viser en nedgang i antall vedtak om tvungent vern. I 
2015 ble det fremmet 2673 klager på etablering eller opprettholdelse av tvungent vern, mot 

                                                                                                                                                   
S (2011-2012) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettigheter til men-
nesker med nedsatt funksjonsevne  

26  Convention on Human Rights and Biomedicine, 4. april 1997 (forkortes Ovideo)   
27  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) kapittel 3 
28  Psykisk helsevernloven § 6-1 annet ledd og psykiskhelsevernforskriften § 63 
29  Helsedirektoratet (2018)  
30  Helsedirektoratet (2016)  
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2511 året før. Dette gir en økning på 6 prosent. I 2015 var det totalt 1741 personer under kon-
tinuerlig tvungent vern i minst ett år, cirka 7 prosent flere enn året før.  
 
Statens helsetilsyn er overordnet myndighet, både for tilsyn og klager som gjelder manglende 
oppfyllelse av rettigheter, og skal blant annet medvirke til at rettssikkerheten og befolk-
ningens behov for tjenester ivaretas.31 Pasienter, brukere og pårørende skal involveres i alt 
tilsyn. Statens helsetilsyn har sanksjonerende myndighet overfor helsepersonell og virksom-
hetene. Dersom de konkluderer med at en pasient ikke fikk forsvarlig helsehjelp, kan de på-
legge virksomhetene å rette opp forholdene, og følge opp virksomheten til kritikkverdige for-
hold er rettet opp. Dette bidrar til å redusere faren for at liknende svikt gjentas.   
 
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a fremmer pasientsikkerheten og inneholder en direkte hen-
visning til Helsetilsynet.32 Bestemmelsen regulerer varsling om uventete alvorlige hendelser 
på sykehus. Mellom 2010 og 2015 ble til sammen 1772 alvorlige hendelser varslet. Varsel fra 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sto for tilnærmet halvparten av alle 
varslene.33  
 
I 2015 ble det besluttet å opprette ett samlet nasjonalt klageorgan for helsetjenesten kalt «Hel-
seklage». Målet var å effektivisere og etablere en mer brukerorientert helseforvaltning. Helse-
klage er en klageinstans hovedsakelig bestående av jurister, og har ansvar for å behandle kla-
ger på allerede fattet vedtak.34 Av tidligere forvaltningsorganer som nå er underlagt Helsekla-
ge er Pasientskadenemda, som behandler klager på vedtak fattet av Norsk pasientskadeerstat-
ning (NPE). Statistikk fra NPE gir nøkkeltall for hvor mange som fikk medhold eller avslag i 
pasientskadesakene innenfor psykiatri/psykologi for år 2017. Det fremkommer at 46 personer 
fikk medhold i sin pasientskadesak, mot 215 som fikk avslag.35  
 
Forvaltningspraksis har begrenset verdi som rettskilde, men kan ha stor betydning ved anven-
delse av tvang i helsetjenesten.  
 
 
 
 

                                                
31  Helsetilsynet (2017a)  
32  Spesialisthelsetjenesteloven av 2. juli 1999 nr. 61 (forkortes sphl)  
33  Helsetilsynet (2017b)  
34  Helseklage (2016)  
35  Norsk pasientskadeerstatning (2018)  
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3 Grunnleggende verdier og menneskerettighetene 
 
3.1 Rettssikkerhet og legalitetsprinsippet  
 
Et av de viktigste prinsippene i vårt rettssystem er legalitetsprinsippet, jf Grunnloven § 113. 
Prinsippet innebærer at offentlig «inngrep» i den enkeltes rettssfære krever hjemmel i lov eller 
avtale (samtykke). Helsehjelp er regnet som inngrep beskyttet av prinsippet.36  
 
I nær tilknytning til legalitetsprinsippet, er prinsippet om rettssikkerhet. Det har ikke et enty-
dig innhold og er således av dynamisk karakter. Kort sagt handler prinsippet om å beskytte 
borgernes sikkerhet ved inngrep, altså rettssikkerhet som integritetsvern.37 Aasen uttaler at 
prinsippet også handler om pasientens krav på forsvarlig og nødvendig helsehjelp, i situasjo-
ner der pasienten ikke klarer å ta en tilstrekkelig vurdering av dette selv, slik som helseperso-
nells hjelpeplikt etter helsepersonelloven § 7.38 Rettssikkerhetsprinsippet har vokst sterkere 
innen helseretten de siste tiårene, og har ført til en økt rettsliggjøring gjennom pasientens sta-
dig sterkere rettighetsvern, slik som selvbestemmelsesretten.  
 
Psykisk helsevernloven § 1-2 annet ledd sier at «helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt 
for den enkeltes fysiske og psykiske integritet og så langt som mulig være i overensstemmelse 
med pasientens behov og selvbestemmelsesrett og respekten for menneskeverdet». Helseve-
senet er til for befolkningen, og pasientens behov og ønsker bør derfor vektlegges, og søkes 
imøtekommet så langt det lar seg gjøre. Ved at loven skal beskytte pasientens menneskeverd 
og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, må det minste inngreps prinsipp legges til grunn 
for vedtak og tvangsinnleggelse for øvrig.39   
 
Det er ikke tvilsomt at tvangsinnleggelse og tvangsbehandling er inngripende overfor men-
nesker med anoreksi. Å bli tvangsforet strider mot deres levesett. Derfor forutsettes et retts-
grunnlag for slike inngrep, og lovregler som regulerer klageadgangen for å ivaretar pasientens 
rettssikkerhet. I tillegg vil etiske krav om respekt for pasientens selvbestemmelsesrett, og kra-
vet til psykisk og fysisk integritet, kreve hjemmel for å kunne foreta inngrep som pasienten 
ikke samtykker til.40  
 
 
                                                
36  Befring (2017) s. 56 
37  Aasen (2000) s. 65 
38  Aasen (2000) s. 65 
39  Syse (2016) s. 93 
40  Syse (2016) s. 363 
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3.2 Autonomiprinsippet og omsorgsplikten   
 
Respekten for menneskeverdet kan omfatte regler for omsorg og forsvarlighet i helsetjenes-
ten, slik at de som ikke er i stand til å ivareta egne interesser blir ivaretatt. En annen verdi som 
kan utledes av respekten for menneskeverdet, er autonomiprinsippet og retten til å velge bort 
helsehjelp. Disse verdiene kan kollidere og må undersøkes nærmere.  
 
Autonomiprinsippet kommer til uttrykk i helselovene gjennom at samtykke er rettsgrunnlaget 
for helsehjelp, og at den enkelte som hovedregel kan velge å la seg behandle eller ikke, jf pa-
sient- og brukerrettighetsloven §§ 4-1 og 4-2. Det handler om rett til fravær av tvang, og krav 
om et nødvendig og uttrykkelig samtykke fra pasienten.41   
  
I juridisk teori har Aasen skilt mellom «positiv» og «negativ» selvbestemmelse.  Negativ 
selvbestemmelse beskrives som «individets grunnleggende rett til ikke urettmessig å bli utsatt 
for andres handlinger eller restriksjoner, altså et vern om den fysiske integritet...Denne selv-
bestemmelsesretten springer ut av det klassiske moralfilosofiske autonomiprinsipp».42 Befring 
problematiserer denne tilnærmingen i helsetjenesten med utgangspunkt i at pasienter i mange 
situasjoner ikke er i stand til å utøve egen autonomi.43 Det er også begrunnelsen for at det kan 
gis helsehjelp uten samtykke og uten tvang, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6. Dersom 
helsepersonell gjennomfører tiltak som pasienten ikke har samtykket til, kan det være en 
krenkelse av pasientens selvbestemmelsesrett, men ikke nødvendigvis dersom vilkårene i pa-
sient- og brukerrettighetsloven § 4-6 er oppfylt. Men hvis krav om pasientens samtykke hadde 
vært avgjørende for å få behandling i alle tilfeller, ville mange ikke fått helsehjelp. I lovgiv-
ningen er det derfor plikter – forsvarlighets- og omsorgsplikter – og muligheter, til å gi helse-
hjelp til mennesker som ikke kan samtykke. Oftest skjer det uten motstand, jf pasient- og bru-
kerrettighetsloven § 4-6. Andre motsetter seg helsehjelpen, og det reiser spørsmål om vilkåre-
ne for tvang er oppfylt. Det finnes unntak for situasjoner hvor det er nødvendig å vektlegge 
andre hensyn, slik som alvorlig psykiske lidelser. Psykisk helsevernloven inneholder lovbe-
stemmelser som hjemler bruk av tvang uten samtykke. Det redegjøres for disse i oppgavens 
kapittel 5.   
 
Helsepersonell skal informere pasienten om helsehjelpen, på en måte som er tilpasset pasien-
tens individuelle forutsetninger, slik at hun eller han kan bli i stand til å gjøre et informert 
valg, jf helsepersonelloven § 10 og pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. For at en person 

                                                
41  Aasen (2000) s. 37 
42  Aasen (2000) s. 36 
43  Befring (2016) s. 36 
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skal ha en reell mulighet til å treffe avgjørelser, og på den måten realisere retten til selvbe-
stemmelse, må vedkommende ha innsikt i egen sykdom  
 
Å ta hensyn til pasientens vilje og evne til å medvirke, kan være utfordrende når pasienten har 
en alvorlig form for anoreksi. Deres forestilling av en frisk og normal kropp, stemmer normalt 
ikke med det som er medisinsk forsvarlig. En problemstilling er om pasienten i alvorlige til-
feller har en egentlig evne til selvbestemmelse. Dette fordi pasientene ofte fortsetter med mat-
restriksjonene, til tross for advarsler fra helsepersonell. Om man i slike tilfeller skal ta hensyn 
til deres ønsker, hvis de i det hele tatt vil ha hjelp fra helsevesenet, er vanskelig å vurdere bå-
de etisk og rettslig.         
 
En omsorgsplikt kan utledes av respekten for menneskeverdet, plikten til å ikke å skade, og 
bestemmelser som gir pasienter rettigheter til helsehjelp og omsorgsfull behandling. Helseper-
sonell er for eksempel pålagt å gi helsehjelp når det foreligger en øyeblikkelig hjelp-situasjon, 
selv om pasienten motsetter seg dette, jf helsepersonelloven § 7. Hensynet til pasienten selv, 
kan begrunne tvangsbruk overfor personer med alvorlig spiseforstyrrelse i akutte situasjoner. 
Dersom et menneske med alvorlig anoreksi motsetter seg helsehjelp, oppstår det en kollisjon 
mellom autonomiprinsippet og omsorgsplikten. Det kan vurderes som at helsepersonells be-
handlingsformål rettferdiggjør tvangsinngrep.44 Eller det kan oppfattes som uttrykk for om-
sorgsplikten i en nødsituasjon med tidsknapphet.45   
 
Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 gjelder for all helsehjelp, og er et av de viktigste 
kravene i helselovgivningen. Bestemmelsens første ledd sier at «helsepersonell skal utføre sitt 
arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes 
ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig». Forsvar-
lighetsplikten er en rettslig standard som inneholder elementer av medisin, faglige vurderinger 
og etikk.46 
 
Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd innebærer et personlig og rettslig ansvar for en-
hver helsearbeider om å hindre uforsvarlighet, for eksempel gjennom at en pasient med alvor-
lig anoreksi som er innlagt på tvangspsykiatrisk avdeling, ikke oppnår adekvat medisinsk be-
handling. Det kan også omfatte somatisk helsehjelp. Aktuelle situasjoner er der pasienten 
trenger sondenæring. Dersom næringstilførsel likevel gis ved midlertidig døgnopphold, i insti-

                                                
44  Aasen (2000) s. 143 
45  Befring (2017) s. 155 
46  Befring (2016)  
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tusjon som ikke er godkjent for bruk av tvang, er det den godkjente institusjonen som er an-
svarlig for det tvungne vernet.47     
 
Forsvarlighetsplikten sammen med retten til medvirkning, jf pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 3-1, kan innebære en viss involvering av pasienten i helsehjelpen. Samtidig har pasienten en 
rett til å reservere seg mot informasjon og medvirkning, se pasient- og brukerrettighetsloven § 
3-2 annet ledd.  
 
Den politiske visjonen til nåværende helseminister, er å skape «pasientens helsetjeneste», og 
ligner på visjonen til helseminister Hernes på 1900-tallet, som snakket om å sette pasienten i 
sentrum.48 I årets sykehustale understrekte Høie, at «ingen beslutning skal tas om meg, uten 
meg».49 Det omfatter imidlertid ikke tilgangen på helsehjelp, ventetid og kapasitet, som kan 
være det viktigste for pasienten. Mange pasienter med psykiske lidelser opplever å ikke få et 
tilstrekkelig helsetilbud. Dette bekreftes gjennom nye undersøkelser, i forbindelse med vente-
tid og tildeling av helsehjelp, for personer med alvorlig spiseforstyrrelser. Ifølge Spiseforstyr-
relsesforeningen har det vært en kraftig økning i antall henvendelser, fra mennesker som ven-
ter på behandling. De uttaler at «de som ikke er syke nok, sliter med å få behandling, og når 
de blir veldig syke, er det ikke noe tilbud da heller...en ting er å vente lenge, men mange får 
ikke engang noe tilbud».50 Ventetiden var i et tilfelle et halvt år før pasienten med anoreksi 
fikk et adekvat helsetilbud.51 Dette kan i verste fall føre til at personer med en relativt «mild» 
form for anoreksi, blir alvorlig syke før de får nødvendig helsehjelp.         
 
3.3 EMK og ØSK 
 
Tvang kan være i strid med EMK art. 3, 5 eller 8. EMK artikkel 3 gir vern mot behandlings-
metoder gjennom at «ingen må bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende 
behandling eller straff». Det er i utgangspunktet ikke adgang til å gjøre unntak fra bestemmel-
sen, jf ordlyden. Det foreligger imidlertid unntak fra dette.  
 
I en avgjørelse la Den europeiske menneskerettsdomstolen til grunn at tvungent psykisk hel-
severn, deriblant tvangsbehandling, som fremstår som medisinskfaglig nødvendig, ikke strider 
mot artikkel 3, se EMDs dom Herczegfalvy mot Østerrike.52 Dersom det for eksempel kan 

                                                
47  Psykisk helsevernforskriften § 23 
48  Høie (2017)   
49  Høie (2018)  
50 Sæther (2018)  
51  Sæther (2018)  
52  Herczegfalvy v. Austria (sep.) Application no. 10533/83, avsnitt 82 
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være nødvendig med tvangsernæring av personer med alvorlig anoreksi, kan det være i sam-
svar med EMK artikkel 3. Spørsmålet vil da være om nødvendighetsvilkåret er oppfylt.  
 
I henhold til EMK artikkel 5 bokstav a-f kan det benyttes tvang eller andre begrensninger i 
den fysiske frihet, så frem slik frihetsberøvelse skjer ut fra tillatte målsettinger, har hjemmel i 
lov og er i samsvar med konvensjonens forholdsmessighetskrav.53  
 
EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav e benytter formuleringen «persons of unsound mind». I den 
norske oversettelsen inkluderer dette personer som er «sinnslidende», men det har vært noe 
tvil rundt hva begrepet «persons of unsound mind» omfatter.54 EMD har i noen dommer ut-
viklet veiledende momenter for å avgjøre om vilkåret er oppfylt, se EMDs dom Winterwerp 
mot Nederland fra 1979.55 Her unnlot EMD uttrykkelig å konstatere hva forståelsen av begre-
pet var, men la til grunn at innholdet måtte tolkes dynamisk, og i tråd med psykiatrien og sam-
funnsutviklingen for øvrig.56 I dommen legger EMD stor vekt på å klarlegge hvilke omsten-
digheter som må beskyttes rundt en administrativ frihetsberøvelse, for at denne ikke skal 
komme i strid med kravene i EMK artikkel 5.   
 
I avgjørelsen oppstiller EMD de såkalte «Winterwerp-kriteriene», som har vært retningsgi-
vende for senere praksis.57 Disse har betydning for nasjonal lovgivning. Kriteriene viser til at 
nasjonale myndigheter, for å kunne konstatere om pasienten omfattes av betegnelsen «sinnsli-
delse», må bygge på en objektiv medisinsk kompetanse, som slår fast at personen lider av en 
reell psykisk lidelse. Videre må pasientens psykiske lidelse være av en slik art eller grad at 
frihetsberøvelsen er nødvendig, og at den kun kan fortsette så lenge sinnslidelsen varer.58  
 
EMK Artikkel 8 har omtrent samme innhold som Grunnloven § 102, og omfatter beskyttelse 
av privatlivet: «enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kor-
respondanse». Det sentrale i vernet av privatlivet er menneskets fysiske og psykiske integritet, 
som også omfatter pasienter underlagt tvang. Det kan gjøres unntak i de tilfeller hvor det er 
forholdsmessig i henhold til EMK artikkel 8 nr. 2. Dette forholdsmessighetskravet fremkom-
mer ikke i Grunnloven § 102, men må trolig innfortolkes, og innebærer at «det skal ikke skje 
noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i sam-

                                                
53  NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet: Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og 

omsorgsansvar i psykisk helsevern, s. 62 kapittel 6.3.2. 
54  NOU 2011:9 s. 63 kapittel 6.3.2. 
55  Winterwerp v. the Netherlands (oct.) Application no. 6301/73 
56  Syse (2016) s. 446 
57  Winterwerp v. the Netherlands avsnitt 99-100 
58  Winterwerp v. the Netherlands avsnitt 39 
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svar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikker-
het, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller krimi-
nalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter». Det 
stilles krav om at det må foreligge et tillat formål som er hjemlet i lov og som er «nødvendig», 
altså forholdsmessig, i henhold til bestemmelsen.59 Statene er gitt et relativt vidt spillerom for 
denne skjønnsmessige vurderingen. Dette medfører at EMD inntar en tilbakeholden rolle, med 
å overprøve nasjonal lovgivning på det helserettslige området. En av grunnene til dette er at 
behandlingen av pasienter underlagt tvang, og beskyttelsen av artikkel 8, langt på vei avheng-
er av en medisinskfaglig vurdering, hvilket domstolen kan ha vanskeligheter med å vurdere.60 
Syse hevder at «det er liten grunn til å tro at EMD vil konstatere brudd mot de aktuelle artik-
lene i EMK [art. 3, 5 og 8] dersom vilkårene for tvangsinngrepene er oppfylt, og det samtidig 
kan dokumenteres at det er utvist et forsvarlig faglig skjønn».61  
 
I vår kultur er det lagt til grunn at selve livet er et rettsbeskyttet gode.62 EMK artikkel 2 ivare-
tar retten til liv, som kan være relevant dersom mennesker med anoreksi ikke får helsehjelp. 
Dette fordi sykdommen kan utvikle seg til en livstruende tilstand. Syse hevder at hensynet bak 
artikkel 2 kan legitimere det å gripe inn med behandlingsmessige tiltak, også i situasjoner der 
pasienten ikke samtykker, når tilstanden er alvorlig nok.63    
 
FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) er av betydning for 
pasienter i det norske helsevesenet. Konvensjonens artikkel 1 nr. 1 gir uttrykk for prinsippet 
om individets selvbestemmelsesrett: «alle folk har selvbestemmelsesrett». Blant bestemmel-
sene som er relevante for pasienter underlagt tvang, er ØSK artikkel 12. Bestemmelsen for-
plikter konvensjonsstatene til å treffe tiltak for å virkeliggjøre retten for enhver til den høyest 
oppnåelige levestandard, både fysisk og psykisk.  
 
Overvåkningen med at Norge overholder konvensjonens bestemmelser, blir gjort av en egen 
ekspertkomité kalt ØSK-komiteen. Tilsynet håndheves gjennom statsrapportering. ØSK-
komiteen har avgitt en såkalt «generell kommentar» til konvensjonens artikkel 12 (General 
Comment no. 14).64 Denne er retningsgivende for hvordan artikkelen skal tolkes og forstås. 
Det fremgår av kommentarens avsnitt 34, at staten i særlige tilfeller kan anvende tvang i for-

                                                
59  NOU 2011:9 s. 64 kapittel 6.3.2. 
60  NOU 2011:9 s. 64 kapittel 6.3.2.  
61  Syse (2016) s. 453 
62  Syse (2016) s. 368 
63  Syse (2016) s. 368 
64  General Comment no. 14 (2000) – The rights to the highest attainable standard of health, The Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights, Geneva: United Nations 2000  
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bindelse med behandlingen av mennesker med psykiske lidelser. NOU 2011:9 avsnitt 6.3.8 
viser til at det ikke er tydeliggjort om staten har en plikt til å intervenere med tvang dersom 
vedkommende motsetter seg tilbud om behandling, eller om staten kun har en adgang til å 
gjøre unntak fra selvbestemmelsesretten i særlige tilfeller. Terskelen for når det foreligger et 
«særlig tilfelle» må vurderes ut fra internasjonale standarder.65    
 
Videre understrekes det i kommentarens avsnitt 8, at retten til helse inneholder både krav og 
friheter, herunder retten til å kontrollere egen kropp og helse samt vernet mot tortur. Bestem-
melsen hjemler i tillegg et krav til nødvendige helsetjenester, som gir alle personer lik mulig-
het til å nyte en høyest oppnåelig helsestandard.66 Generell kommentar nr. 14 sier derfor at 
staten aktivt skal sørge for at å sikre nødvendige tilbud om forsvarlig helsehjelp, også til de 
som ikke selv har evne til å utøve sine rettigheter.67 På dette feltet har det norske helsevesenet 
den siste tiden sviktet, hva gjelder å gi et tilstrekkelig helsetilbud til personer med anoreksi. 
Jeg viser til redegjørelsen for sakene belyst i media fra 2018 i oppgavens avsnitt 3.2, hvor 
mennesker med alvorlig anoreksi gir uttrykk for at de ikke får et tilstrekkelig tilbud om helse-
hjelp fra helsevesenet. Ifølge generell kommentar nr. 14 burde derfor Norge undersøke hva de 
kan gjøre for å gi et bedre helsetilbud. For tiden pågår det et arbeid med å innføre et pakkefor-
løp for barn og unge som er rammet av en spiseforstyrrelse.68 Et «pakkeforløp» er nasjonale 
standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten 
unødvendig ventetid.69 Pakkeforløpet vil kunne gjøre det enklere for helsevesenet å tilby til-
strekkelig helsehjelp, og bør vurderes for pasienter over 18 år.   
 
3.4 Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin 

(Oviedo)  
  
Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin (Oviedo-konvensjonen) 
samler de fleste grunnleggende prinsipper om pasientbehandling, og om forskning på men-
nesker.  
 
Av sentrale bestemmelser er konvensjonens artikkel 7. Artikkel 7 beskytter sinnslidende per-
soner, «persons who have a mental disorder». Medisinsk behandling uten eget samtykke kan 
kun skje overfor en person med alvorlig sinnslidelse, «person who has a mental disorder of a 
serious nature», og da på nærmere angitte vilkår.  

                                                
65  NOU 2011:9 s. 67 kapittel 6.3.8. og General Comment no. 14, avsnitt 34  
66  NOU 2011:9 s. 67 kapittel 6.3.8. 
67  General Comment no. 14, avsnitt 37  
68  Helsedirektoratet (2017b)  
69  Helsenorge.no (2017)  
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For at en person skal bli behandlet uten eget samtykke, kreves det at unnlatelse av å gjennom-
føre behandlingen av sinnslidelsen vil kunne føre til alvorlig helseskade. Dette vil kunne være 
tilfelle for personer med en alvorlig anoreksi, hvor sykdomsforløpet har kommet så langt at 
det påvirker vitale kroppsfunksjoner, og til slutt kan føre til døden. Bestemmelsen krever, slik 
som EMK artikkel 5, lovhjemmel for inngrep. Oviedo-konvensjonen artikkel 7 stiller også 
krav til at det må tilbys behandling av den psykisk syke, og kan derfor sammenliknes med 
behandlingskriteriet i psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 3 bokstav a. I Ot.prp. nr. 65 (2005-
2006) vurderes behandlingsvilkåret å være i samsvar med de krav som stilles i konvensjonen. 
Enten pasienten mister muligheten til helbredelse, eller opplever at tilstanden blir vesentlig 
forverret, vil det kunne betraktes som en alvorlig skade på vedkommendes helse.70 Farevilkå-
ret i psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 3 bokstav b («fare for eget liv og helse») må på samme 
måte som behandlingskriteriet falle innenfor artikkel 7, jf «explanatory report» i konvensjo-
nen.71     
 
Europarådets bioetikkomité har arbeidet med en fremtidig tilleggsprotokoll til bioetikkkon-
vensjonen, «for the protection of human rights and dignity of persons with mental disorder to 
involuntary placement and involuntary treatment». Framdriftsplanen var at protokollen skulle 
ferdigstilles i 2016, og et foreløpig utkast ble sendt på høring juni 2015.72  
 
Utkastet til tilleggsprotokollen består av strengere vilkår og betingelser, for tvangsinnleggel-
ser- og behandling av psykiatriske pasienter, hvor det blant annet legges vekt på pasientenes 
rettssikkerhet.73 En slik protokoll vil være uten rettslig virkning for Norge, med mindre den 
blir ratifisert. Dersom den blir gjeldende for Norge vil den kunne ha betydning for pasienter 
med psykiske lidelser, gjennom å bidra til å styrke og ivareta deres rettssikkerhet i møte med 
helsevesenet. Dette vil være i overenstemmelse med det syn staten gir uttrykk for i Prop. 147 
L (2015-2016), om å styrke rettssikkerheten til pasienter som omfattes av psykisk helsevern-
loven.      
 
3.5 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  
 
Det sentrale formålet til CRPD er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne lik mulighet til 
å realisere sine menneskerettigheter, på lik linje med andre. Prinsippet om selvbestemmelse 
står sentralt i konvensjonen.  
                                                
70  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 15 avsnitt 3.2.3.  
71  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 15 avsnitt 3.2.3. 
72  Syse (2016) s. 456 
73  Syse (2016) s. 456 
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Konvensjonens artikkel 1 definerer «mennesker med nedsatt funksjonsevne» som «mennesker 
med langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som i møte 
med ulike barrierer kan hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på lik 
linje med andre». Mennesker med psykiske lidelser omfattes av definisjonen, forutsatt at de 
har en alvorlig og langvarig funksjonsnedsettelse. Det er særlig konvensjonens artikkel 14 og 
25 som er av interesse for rettsvernet til mennesker med psykiske lidelser, og for anvendelsen 
av psykisk helsevernloven § 3-3.  
 
Artikkel 14 beskytter retten mennesker med nedsatt funksjonsevne har til frihet og personlig 
sikkerhet. Av artikkel 14 nr. 1 bokstav b følger statens plikt til å sikre at ethvert menneske 
med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre «ikke berøves friheten på ulovlig eller vil-
kårlig måte, at enhver frihetsberøvelse skjer på lovlig måte, og at nedsatt funksjonsevne ikke i 
noe tilfelle skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse» [min utheving]. Det er spesielt den uthevede 
setningsdelen som har ført til at dette fremstår som en omdiskutert bestemmelse, med et uav-
klart innhold.74   
 
Artikkel 25 bestemmer at mennesker med nedsatt funksjonsevne «har rett til den høyest opp-
nåelige helsestandard uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne», og viser til at 
staten må treffe «alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjons-
evne får tilgang til helsetjenester som tar hensyn til de to kjønns egenart, herunder helserela-
tert rehabilitering». Bestemmelsen suppleres med utfyllende vilkår i bokstav a til f. Her vises 
det blant annet til at behandlingen av mennesker med nedsatt funksjonsevne skal skje på 
grunnlag av et fritt og informert samtykke, eksempelvis gjennom en bevisstgjøring overfor 
helsepersonell om selvbestemmelsesretten, sml pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1.   
 
CRPD-komiteens forståelse av konvensjonen, og dermed det naturlige utgangspunktet for 
tolkningen av den, er at forbudet mot tvang på grunn av nedsatt funksjonsevne gjelder abso-
lutt.75 Komiteen uttaler at «article 14 does not permit any exceptions whereby persons may be 
detained on the grounds of their actual or perceived impairment».   
 
Norge har gjennom sin tolkningserklæring av artikkel 14 og 25, gitt uttrykk for en annen vur-
dering av bestemmelsene.76 I sin første statsrapport til CRPD-komiteen fastholder Norge sin 
forståelse av bestemmelsene, og uttaler at «konvensjonen ikke oppstiller et forbud mot nød-
vendig tvangsinnleggelse eller –behandling av personer med psykiske lidelser, så lenge fri-
                                                
74  Syse (2016) s. 461 
75  Guidelines on article 14 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, sep. 2015, kapittel III  
76  Prop. 106 S (2011-2012) 
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hetsberøvelsen og behandlingen er begrunnet i objektive kriterier som går utover det forhold 
at det foreligger en psykisk lidelse».77 I samme avsnitt sier de at «konvensjonen tillater tvung-
en omsorg og behandling av mennesker, herunder tiltak iverksatt for å behandle psykiske li-
delser, når omstendighetene gjør slik behandling nødvendig som en siste utvei, og behand-
lingen er undergitt rettssikkerhetsgarantier». Høyesterett har i en avgjørelse inntatt samme 
syn, hvor førstvoterende uttaler at «så langt jeg kan bedømme det, er det ikke grunnlag for 
generelt å konkludere med at konvensjonen forbyr tvangsinnleggelse og tvangsbehandling av 
psykisk syke, når dette skjer i henhold til de kriterier som følger av psykisk helsevernlo-
ven».78 Norge vil bli innkalt til høring om rapporten i CRPD-komiteen.   
 
Syse gir uttrykk for at tvangsbestemmelsene etter norsk lovgivning ikke strider mot konven-
sjonen, fordi det er en «overoppfyllelse» av psykisk helsevernlovens § 3-3 tilleggsvilkår som 
aktualiserer tvangsinngrep etter loven, ikke det at grunnvilkåret «alvorlig sinnslidelse» er opp-
fylt.79 Det betyr at det ikke er personens nedsatte funksjonsevne i seg selv som er avgjørende 
om bruk av tvang kan benyttes etter norsk rett, hvilket ville ha vært konvensjonsstridig om at 
«nedsatt funksjonsevne ikke i noe tilfelle skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse». Syse trekker 
linjer til personer med alvorlig anoreksi, og hvordan denne pasientgruppen er et eksempel på 
hvordan menneskerettigheter satt til vern om personers integritet kan tolkes på en måte som 
fratar dem det nødvendige vernet de har krav på. Han sier at «om CRPD-komiteens forståelse 
[om lovlig frihetsberøvelse] legges til grunn, vil tvangsmessig inngrep være konvensjonsstri-
dig fordi en pasient med anorexia nettopp tvangsinnlegges og eventuelt tvangsbehandles på 
grunn av sin funksjonsnedsettelse. I tillegg skal pasientens viljesuttrykk ha fullt gjennomslag 
etter CRPD artikkel 12 og GC 1. I de fleste alvorlige tilfeller av anorexia er det ingen tvil om 
at pasienten vil sulte seg, om så til døde. Dette skal heller ikke kunne overprøves ut fra 
CRPD-komiteens forståelse av artikkel 12».80    
 

4 Samtykke og samtykkekompetanse  
 
4.1 Samtykke og samtykkekompetanse  
 
Hovedregelen om samtykke som vilkår for helsehjelp, er lovfestet i pasient- og brukerrettig-
hetsloven § 4-1 første ledd: «helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre 
det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke». 

                                                
77  CRPD – Norges første statsrapport, avsnitt 111   
78  HR-2016-1286-A avsnitt 30  
79  Syse (2016) s. 462 
80  Syse (2016) s. 392 
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Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 går langt i å rettsliggjøre samhandlingen mellom 
pasient og helsepersonell når det skal ytes helsehjelp.81  
 
Hovedregelen er at et gyldig samtykke forutsetter at pasienten har fått «nødvendig informa-
sjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen», jf § 4-1 første ledd annet punktum jf 
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. Lovens § 4-1 annet ledd fastslår at pasienten når som 
helst kan trekke tilbake samtykke. Pasienten har da krav på informasjon om konsekvensene av 
at behandlingen avsluttes fordi samtykke trekkes.  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-2 angir samtykkets formkrav. Samtykke kan gis uttryk-
kelig, skriftlig, muntlig eller stilltiende. For å kunne legge et stilltiende samtykke til grunn, 
må pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig gjøre det sannsynlig at pasienten 
godtar helsehjelpen.  
 
Pasienten må ha samtykkekompetanse, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Utgangs-
punktet for hvem som har samtykkekompetanse følger av § 4-3 første ledd. Det er personer 
over 18 år, hvis ikke annet følger av § 4-7 eller annen særlig lovbestemmelse. I tillegg har 
personer mellom 16 og 18 år samtykkekompetanse, hvis ikke annet følger av særlig lovbe-
stemmelse eller av tiltakets art.  
 
Kjernen i gyldighetskravet er at personen forstår virkningen av samtykket.82 Samtykkekompe-
tansen kan dermed «bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psy-
kiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å 
forstå hva samtykke omfatter», se pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 annet ledd.  
 
Spørsmålet blir om en person med alvorlig anoreksi er «i stand til å forstå hva samtykke om-
fatter» og konsekvensene av å ikke gi samtykke. I så fall vil adgangen til å benytte tvang være 
avskåret. Vurderingsmomenter er pasientens sykdomsinnsikt og vrangforestillinger, svikt i 
evnen til å foreta en realistisk vurdering av egen kropps utseende, vekt og fungering, og av de 
helsemessige konsekvensene av å innta mindre næring enn vedkommende trenger.83 I forbin-
delse med lovendringen i 2017 er det i forarbeidene uttalt at «pasienter som på grunn av spise-
forstyrrelse anses å ha en alvorlig sinnslidelse og ønsker å redusere eller ikke øke næringsinn-
taket med overhengende fare for livstruende eller vesentlig somatisk helseskade, som hoved-
regel må anses å mangle samtykkekompetanse».84  
                                                
81  Syse (2015) s. 380 
82  Befring (2017) s. 87 
83  Rt. 2015 s. 913 avsnitt 53 
84  Prop. 147 L (2015-2016) s. 27 avsnitt 6.3.4.3. 
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For at pasienten skal bli fratatt samtykkekompetansen, kreves det at vedkommende åpenbart 
ikke er i stand til å forstå begrunnelsen for at helsehjelpen blir gitt og hva et samtykke vil om-
fatte, dvs. tiltakets art og de nærmere implikasjoner av helsehjelpen.85 Det skal altså en del til 
for at samtykkekompetansen bortfaller. Det sentrale er om pasienten evner å ta en beslutning 
som ikke i for stor grad er påvirket av pasientens medisinske tilstand.86 Fordi beviskravet 
(«åpenbart») er så høyt, vil mange med redusert evne til å forstå hva helsehjelpen omfatter, 
vurderes som samtykkekompetent.87 Dette medfører at terskelen for å velge bort helsehjelp er 
lav. At samtykkekompetansen kan bortfalle «helt eller delvis» betyr at pasienten kan være 
samtykkekompetent på noen områder, mens vedkommende i andre tilfeller er fratatt kompe-
tansen. Manglende samtykkekompetanse er nå et vilkår for å anvende tvang etter psykisk hel-
severnloven. 
 
Pasientens evne til å ta beslutninger om helsehjelp kan variere etter dens innhold. Samtykke-
kompetansen må derfor vurderes konkret. Jo mer inngripende helsehjelpen er, jo strengere 
krav stilles til pasientens personlige forutsetninger for å kunne ta avgjørelser.88 På den annen 
side burde virkningen av å ikke få helsehjelp tillegges vekt.  
 
Helsedirektoratet har i rundskriv utviklet verktøy til hjelp ved vurderingen av samtykkekom-
petanse. Av momenter nevnes «evnen til å uttrykke et valg», «evnen til å forstå informasjon 
som er relevant for beslutningen om helsehjelp», «evnen til å resonnere med relevant infor-
masjon i en avveining av de ulike behandlingsalternativene» og «evnen til å anerkjenne in-
formasjonen i sin egen situasjon, spesielt knyttet til egen lidelse og mulige konsekvenser av 
de ulike behandlingsalternativene».89 Sistnevnte moment er av aktuelt for personer med alvor-
lig spiseforstyrrelse. Rundskrivet viser til at «dersom pasienten ikke erkjenner lidelsen og at 
vedkommende har det vanskelig, og ikke vurderer eller føler at det er behov for hjelp, vil in-
formasjonen ofte ikke kunne sies å være anerkjent i den aktuelle situasjonen». Personer med 
alvorlig anoreksi kan ha vrangforestillinger, og erkjenner ikke et hjelpebehov. De sykeste 
pasientene vil derfor kunne mangle samtykkekompetanse.    
 
Høyesterett drøfter ikke eksplisitt pasientens samtykkekompetanse i Rt. 2015 s. 913, som ble 
vedtatt før de nye reglene. Saken dreide seg om fortsatt tvangsvern av en 30 år gammel kvin-
ne med alvorlig anoreksi. I premissene fra de sakkyndige er oppmerksomheten rettet mot at 

                                                
85  Syse (2016) pbrl § 4-3 
86  Rundskriv IS-8/2015 Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, s. 85 
87  IS-8/2015 s. 85 
88  Syse (2015) s. 410 
89  IS-8/2015 s. 86 
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kvinnen hadde en realitetsbristende kroppsoppfatning, med en «drive» mot stadig lavere 
vekt.90 Pasientens forståelse av sykdommen og hjelpebehovet i tilknytning denne, vektlegges i 
domsresultatet.  
 
Kort oppsummert kan personer med alvorlig vrangforestillinger være ute av stand til å forstå 
virkninger av et samtykke, eller av å ikke gi samtykke til helsehjelp. Mennesker med anoreksi 
kan falle inn under betegnelsen. Dersom pasienten nekter helsehjelp på denne bakgrunn, og 
helsepersonellet mener det skyldes sykdommen og ikke kompetansen, kan situasjonen tilsi 
helsehjelp med grunnlag i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6, forutsatt at pasienten ikke 
motsetter seg det, eller tvang.  
  
Er det åpenbart at pasienten ikke er i stand til å forstå hva som foregår, anses vedkommende 
som ikke kompetent til å samtykke til, og heller ikke til å nekte, å motta helsehjelp. Poenget 
med kompetansevurderingen er å undersøke om pasienten er i stand til å gi samtykke eller 
ikke, og om beslutningen er veloverveid.   
 
4.2 Prosessen med å vurdere og beslutte samtykkekompetanse  
 
Det er den som yter helsehjelpen som avgjør om pasienten er samtykkekompetent etter § 4-3 
annet ledd, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 tredje ledd.   
 
Dersom pasienten mangler samtykkekompetanse kan helsepersonell ta avgjørelser på ved-
kommendes vegne, med grunnlag i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6. Det kan også be-
sluttes å yte helsehjelp for pasienter med psykiske lidelser etter paragrafen. Da kreves det at 
pasienten ikke har eller antas å ha en alvorlig sinnslidelse, og at pasienten ikke motsetter seg 
helsehjelpen, jf §§ 4-3 femte ledd og 4-6 tredje ledd. Mennesker med alvorlig anoreksi kan ha 
en alvorlig sinnslidelse, jf oppgavens avsnitt 5.1.2. Enkelte har vrangforestillinger, og hevder 
at de ikke er syke. Som en konsekvens motsetter de seg helsehjelpen. Dersom formålet er å 
behandle pasientens psykiske lidelse kan ikke § 4-6 benyttes. Her må reglene i psykisk helse-
vernloven anvendes. Hvis formålet er å gi pasienten somatisk helsehjelp, men vedkommende 
motsetter seg tiltaket, kommer reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til an-
vendelse.  
 
 
 

                                                
90  Rt. 2015 s. 913 avsnitt 49  
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5 Tvang etter psykisk helsevernloven  
 
Lov om psykisk helsevern er en særlov for psykisk og ikke somatisk helsehjelp. Med psykisk 
helsevern menes «spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på 
grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever», jf psykisk helsevernloven § 
1-2 første ledd. Loven gjelder både for tvangsvern og det frivillige vern. Tvungent psykisk 
helsevern er definert i lovens § 1-2 tredje ledd som «undersøkelse, behandling, pleie og om-
sorg som nevnt i første ledd uten at det er gitt samtykke etter bestemmelsene i pasient- og 
brukerrettighetsloven kapittel 4».  
  
Lovens formål er at «etablering og gjennomføring av psykisk helsevern [skal] skje på en for-
svarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprin-
sipper. Det er et formål med reglene å forebygge og begrense bruk av tvang», jf § 1-1 første 
ledd. Dette er gjennomgående prinsipper i loven, og fremheves gjennom vilkår som må være 
oppfylt i forkant av avgjørelser som innebærer inngrep i pasientens autonomi, saksbehand-
lingsregler i forbindelse med slike vedtak og liknende.91 At helsehjelpen skal være «forsvar-
lig» svarer til det generelle forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4. Henvisningen til 
menneskerettighetene illustrerer føringene disse gir for bruk av tvang.   
 
Tvangsbehandling av personer med alvorlig anoreksi forutsetter at vedkommende oppfyller 
vilkårene i § 3-3. Flere vilkår og vurderingsnormer, deriblant hovedvilkåret om «alvorlig 
sinnslidelse», har stått uendret siden 1961-loven.92 Tidligere rettspraksis og forarbeider er 
derfor relevante ved vurderingene og tolkningene som foretas i denne delen av oppgaven.     
 
Vilkårene er kumulative, unntatt nr. 3 bokstav a og b som er alternative. Det er bestemmel-
sens materielle vilkår som utdypes i det følgende. Oppmerksomheten rettes mot kriteriene i § 
3-3 nr. 1, 3, 4 og 7. Hovedregelen om samtykke og samtykkekompetanse gjelder også for 
psykisk helsevern, jf psykisk helsevernloven 2-1. I denne sammenheng vises det til oppgavens 
kapittel 4.     
 
5.1.1 Frivillighetsvilkåret  
 
Frivillighetsvilkåret kommer til uttrykk i psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 1: «frivillig psykisk 
helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført frem, eller det er åpenbart formålsløst å for-
søke dette». Ordlyden viser til prinsippene om at inngrep i en persons integritet må stå i et 

                                                
91  Riedl (2016) s. 26 
92  Lov om psykisk helsevern av 28. april 1961 nr. 2   
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rimelig forhold til det en ønsker å oppnå med inngrepet, og om at det minste inngripende til-
taket for å nå målet skal velges. Prinsippene følger av menneskerettighetene og alminnelig 
forvaltningsrett, og ligger således til grunn for all tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren.93 
Ordlyden tilsier også at hovedregelen for å anvende tvang er at pasienten har samtykket til 
helsehjelpen, jf § 2-1. En begrunnelse for vilkåret om at frivillighet skal være forsøkt først, er 
at helsepersonell ikke automatisk skal anvende tvang overfor pasienten, selv om dette i enkel-
te situasjoner kan være det enkleste alternativet.94 
 
I Rt. 2001 s. 1484 ble det lagt til grunn at vurderingen av hvorvidt vilkåret er oppfylt, knyttes 
til situasjonen på innleggelsestidspunktet.95 I denne saken var spørsmålet om det ble forsøkt å 
etablere et frivillig vern. Med grunnlag i informasjon om forholdene under innleggelsen av 
pasienten, la førstvoterende til grunn at vilkåret var oppfylt.  
 
Også for behandling av personer med alvorlig anoreksi gjelder hovedregelen, om at tiltak ikke 
skal iverksettes uten at vedkommende er tilstrekkelig informert om den aktuelle behandling-
en, og har gitt sitt samtykke til gjennomføringen av den. Det kan imidlertid sees bort fra rege-
len dersom det er åpenbart formålsløst å forsøke frivillig behandling. Det er tilfelle hvor 
sinnstilstanden gjør den syke helt ute av stand til å gi samtykke til psykisk helsevern, slik som 
for noen personer med alvorlig anoreksi.96 Disse pasientene kan ha en oppfatning om at de er 
friske, og ikke trenger hjelp.  
 
I Rt. 2015 s. 913 drøftet ikke Høyesterett spesifikt frivillighetsvilkåret. Sakens bakgrunn viste 
at A hadde vært frivillig innlagt ved en spesialinstitusjon for spiseforstyrrelser, men at man 
der ikke lyktes med å økte vekten.97 A kastet opp og brukte avføringsmidler. Det må derfor 
antas at retten la til grunn at det var åpenbart formålsløst å forsøke frivillige tiltak. Til sam-
menlikning viser jeg til en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett.98 Saken gjaldt rettslig 
overprøving av et vedtak om tvungent psykisk helsevern, hvor pasienten blant annet led av en 
livstruende anoreksi. Retten uttalte at «frivillighet har vært forsøkt flere ganger under behand-
ling av henne på sykehuset. Det eneste som er oppnådd, er en avtale om å spise 110 kcal dag-
lig frivillig for å unngå ernæring ved tvang. Alle andre forsøk på lettelser i regimet har ført til 
omfattende og farlig selvskading». Lagmannsretten kom til at vilkårene for tvungent vern 
etter § 3-3 fortsatt var oppfylt, og at krav om utskriving ikke ble tatt til følge.     

                                                
93  Prop. 147 L (2015-2016) s. 17 avsnitt 5.4.  
94  Riedl (2016) s. 94 
95  Rt. 2001 s. 1481, s. 1489 
96  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 155  
97  Rt. 2015 s. 913 avsnitt 3  
98  LB-2015-13924 (Borgarting lagmannsrett)  
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Syse mener at der hvor tilstanden til pasienten tilsier at den er livstruende, vil frivillige tiltak 
som regel være prøvd, men bli vurdert som lite hensiktsmessig i den aktuelle situasjonen. Han 
sier at «vilkåret i § 3-3 første ledd nr. 1 vil derfor regelmessig være oppfylt overfor pasienter 
med en alvorlig anorexia nervosa».99   
 
5.1.2 Grunnvilkåret «alvorlig sinnslidelse» 
 
Grunnvilkåret for tvungent psykisk helsevern etter § 3-3 nr. 3 er at pasienten har en «alvorlig 
sinnslidelse». Det en rettslig term, uten forankring i en medisinskfaglige diagnose.100 
 
Forarbeidene mener at bestemmelsen hovedsakelig omfatter psykoser, og tilstander som lik-
ner på dette. De forklarer begrepet «psykose» og uttaler at «i faglitteraturen er psykoser van-
ligvis forklart som sinnslidelser hvor det har utviklet seg en svekkelse av psykiske funksjoner 
av en slik grad at det griper sterkt inn i personens sykdomsinnsikt, evne til å møte dagliglivets 
krav og evne til å bevare kontakt med virkeligheten. Begrepet er imidlertid ikke eksakt og 
velavgrenset».101 Ordlyden i § 3-3 nr. 3 er relativt åpen. Hvilke tilfeller som likner på psyko-
ser omfatter, viser forarbeidene til rundskriv fra Helsedirektoratet som forklarer at «man vil 
stå overfor en helhetsvurdering, hvor ikke bare selve sykdomstilstanden, men også de utsla-
gene den gir seg, må tillegges stor vekt».  
 
Første gang det ble forsøkt å klarlegge innholdet av «alvorlig sinnslidelse» i rettspraksis, var i 
Rt. 1987 s. 1495. Avgjørelsen ble vedtatt før forarbeidene til gjeldende lov, og man kan derfor 
trekke den slutning at dommen var prinsipiell for forståelsen av hovedvilkåret. Saken gjaldt 
spørsmål om erstatning for ulovhjemlet tvangsinnleggelse, og tilbakehold i sykehus etter psy-
kisk helsevernloven 1961 § 5. Pasienten hadde psykotiske symptomer, og spørsmålet var om 
han var alvorlig sinnslidende i perioden han var innlagt. Førstvoterende la til grunn at «vilkå-
ret ”alvorlig sinnslidelse” har nær tilknytning til psykosene, slik at det bare er i særlige gren-
setilfellene det kan komme på tale med tvangsomsorg overfor den som har en psykisk lidelse 
uten å være psykotisk».102 Kjernen i «alvorlig sinnslidelser» omfatter altså aktive psykotiske 
tilstander.103 Dette har senere blitt noe korrigert gjennom rettspraksis. I denne sammenheng 
nevnes avgjørelsen inntatt i Rt. 1988 s. 634 («Huleboerdommen»). Her kom førstvoterende til 
at pasienten rent faktisk kunne betegnes som «alvorlig sinnslidende», til tross for at det i ut-
gangspunktet var de filosofiske og religiøse refleksjoner pasienten hadde som lå til grunn for 

                                                
99  Syse (2016) s. 373 
100  Syse (2016) s. 139 
101  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 77 
102  Rt. 1987 s. 1495, s. 1502 
103  Riedl (2016) s. 95 
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hans spesielle levemåte og handlingsmønstre. Dette til tross for de sakkyndiges motsatte vur-
deringer.104  
 
Fordi begrepet «alvorlig sinnslidelse» dekker ulike psykiske symptomer og lidelser, eksisterer 
det ikke en fullstendig oversikt over tilfellene som omfattes. Avgjørelsen av om lovens vilkår 
er oppfylt, vil i noen grad bero på skjønn.105 Det som imidlertid er klart, og som Syse gir ut-
trykk for, er at begrepet innebærer klare, aktive psykoser, herunder rusutløste psykoser, samt 
visse faste avvikstilstander av ikke-psykotisk karakter der funksjonssvikten er like stor som 
den man gjenkjenner ved psykoser.106 Dessuten innbefattes personer med en kronisk psykose-
sykdom, også i symptomfrie perioder, når symptomfriheten settes i sammenheng med anti-
psykotisk medisin.107        
 
Spørsmålet er om liknende vurderinger kan legges til grunn for pasienter som lider av alvorlig 
anoreksi. Spiseforstyrrelser vil i utgangspunktet ikke betegnes som en «alvorlig sinnslidelse». 
I retningslinjer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser legger Statens Helsetilsyn til 
grunn, at en alvorlig spiseforstyrrelse kan sidestilles med en psykosetilstand. De mener at det 
må foretas en konkret vurdering av om tilstanden omfattes av lovens begrep, og at det må 
«legges vekt på pasientens atferdsmønster, situasjonsforståelse, sykdomsinnsikt, mestringsev-
ne og eventuelle andre psykiske symptomer».108 I tillegg kan momenter som sykdommens 
alvorlighetsgrad, og hvor lenge tilstanden har vart vektlegges.    
 
Helhetsvurderingen som må foretas i disse tilfellene ble også behandlet i Ot.prp. nr. 65 (2005-
2006). Her vises det til at ved vurderingen av om momentene for vilkåret «alvorlig sinnslidel-
se» er oppfylt, kan «pasientens kroppsoppfatning, selvbilde og/eller virkelighetsoppfatning 
være så fordreid at vilkåret vil kunne være oppfylt». Problemstillingen er dermed om syk-
dommen får så store konsekvenser for pasientens kapasitet- og virkelighetsoppfattende evne 
at tilstanden kan sidestilles med en psykose.109 Samme sted konkluderes det med at tvungent 
tilbakehold med hjemmel i psykisk helsevernloven § 3-3 kan være relevant for «en begrenset 
gruppe av pasienter med spiseforstyrrelser».  
 
Problemstillingen har vært drøftet i rettspraksis, blant annet i Rt. 2015 s. 913. Saken dreide 
seg om fortsatt tvangsvern av en 30 år gammel kvinne med alvorlig anoreksi. En enstemmig 

                                                
104  Rt. 1988 s. 634, s. 640 
105  Rt. 1987 s. 1495, s. 1503  
106  Syse (2016) s. 139 
107  Rt. 1993 s. 249, s. 253 
108  Helsedirektoratet (2017a) s. 99  
109  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 74 
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Høyesterett fant det på generelt grunnlag utvilsomt at pasienter med anoreksi i enkelte tilfeller 
kan ha en sykdom som må karakteriseres som en alvorlig sinnslidelse.  
 
I vurderingen av når anoreksi må karakteriseres som en alvorlig sinnslidelse, la Høyesterett 
vekt på pasientens evne til å foreta en realistisk vurdering av forhold som eget utseende, 
kroppsvekt, fungering og de helsemessige konsekvensene av å innta mindre næring enn det 
som er nødvendig.110 I samme avsnitt viser førstvoterende til uttalelser fra sakens sakkyndige, 
som redegjorde for at «den ”anorektiske drive” kan være så sterk at pasienten ”handler på 
anoreksien” istedenfor de objektive kjensgjerninger, selv om dette kan få dramatiske konse-
kvenser...vrangforestillingene om egen kropp og dens behov får da forrang, og tilstanden kan 
likestilles med psykose». Pasientene kan oppleve at det i dem utkjempes en form for indre 
«krig», og at det i dårlige perioder er sykdommen som «vinner». Vrangforestillingene om 
egen kropp får da forrang, og tilstanden kan likestilles med en psykose.111 På bakgrunn av 
dette kan man tolke det slik, at ved vurderingen av hovedvilkåret vil styrken av den «anorek-
tiske drive» veie tyngre enn kroppsmasseindeks og andre somatiske problemer.112    
 
I avsnitt 53 markerer førstvoterende at pasienten uten tvil faller inn under karakteristikken 
«alvorlig sinnslidelse». Avslutningsvis konkluderte han med at «hennes vrangforestillinger er 
så dominerende og styrende at hun, om hun får anledning, tar til seg så lite næring at det er 
livstruende...A mangler reell sykdomsinnsikt, og at den bedring som er konstatert i all hoved-
sak skyldes behandling og rammene som det tvungne psykiske helsevernet har gitt mulighet 
til». Kvinnen fikk ikke medhold i kravet om å bli skrevet ut fra tvungent psykisk helsevern.  
 
Et annet spørsmål dommen tar stilling til, er forholdet mellom tvangsernæring og tvangsmedi-
sinering. Kvinnen hevdet at tvangsernæring ikke kunne sammenlignes med medikamentell 
behandling av psykoser. Som vist til ovenfor kan personer med en kronisk psykosesykdom, 
også i symptomfrie perioder når symptomfriheten settes i sammenheng med antipsykotisk 
medisin, oppfylle kravet til hovedvilkåret. Kvinnen påsto at dette ikke var tilfelle ved næ-
ringstilførsel. Førstvoterende er uenig i dette. Han uttalte at «næringstilførsel til personer hvor 
anoreksien dominerer tanke- og følelseslivet på en slik måte at den må regnes som en alvorlig 
sinnslidelse, er etter mitt skjønn sammenlignbart med medisinering med antipsykotiske medi-
kamenter. I begge tilfeller dempes, eller fjernes, symptomer uten at grunnlidelsen dermed 
nødvendigvis blir borte».113 Man kan derfor underlegges tvungent psykisk helsevern også i de 
tilfeller hvor næringstilførsel har bedret pasientens tilstand.    
                                                
110  Rt. 2015 s. 913 avsnitt 42 
111  Rt. 2015 s. 913 avsnitt 42 
112  Helsedirektoratet (2017a) s. 99 
113  Rt. 2015 s. 913 avsnitt 45 
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Oppsummert kan det sies at rettstilstanden nå synes avklart, jf Rt. 2015 s. 913. Diagnosen 
anoreksi er ikke i seg selv tilstrekkelig for å karakteriseres som en «alvorlig sinnslidelse». Det 
må foretas en konkret helhetsvurdering av pasientens tilstand basert på skjønn. Vurderingen 
av hvor stor makt den «anorektiske drive» har over pasienten, samt sykdommens alvorlig-
hetsgrad er sentrale momenter. Det kan likevel spørres om pasientenes rettssikkerhet blir iva-
retatt på en tilfredsstillende måte, når store deler av vurderingen er basert på skjønn.  
     
5.1.3 Tilleggsvilkårene 
 
Selv om pasienten har en alvorlig sinnslidelse, må man også vurdere om minst ett av de to 
tilleggsvilkårene er oppfylt, jf § 3-3 nr. 3 bokstav a og b. Disse kalles for «behandlingskrite-
riet» og «farekriteriet». Det er et krav om at det foreligger en sammenheng mellom sinnslidel-
sen og tilleggsvilkårene, jf ordlyden «på grunn av». Behandlingskriteriet er inndelt i et bed-
ringsalternativ og et forverringsalternativ. Også farekriteriet har to alternativer som regulerer 
to ulike situasjoner, nemlig fare for eget liv eller helse og fare for andres liv eller helse. Dette 
innebærer at bestemmelsen reelt sett oppstiller fire alternative tilleggsvilkår. Det er nok at ett 
av alternativene er oppfylt.  
 
5.1.3.1 Behandlingskriteriet (bokstav a) 
 
Behandlingskriteriet bestemmer at pasienten «får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bed-
ring i betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær 
framtid får sin tilstand vesentlig forverret», jf § 3-3 nr. 3 bokstav a. Ordlyden tilsier et bed-
ringsalternativ og et forverringsalternativ, hvorav ett av de to må være til stede for at vilkåret 
skal anses oppfylt.        
   
Bedringsalternativet krever at pasienten uten tvungent psykisk helsevern vil få sin utsikt til 
helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert. Alternativet er mest aktuelt når 
det er innleggelsesgrunnen som bedømmes.114 I vurderingen, som skal ha et fremtidsrettet 
perspektiv, må det legges vekt på hvordan tilstanden til pasienten vil utvikle seg uten tvungent 
psykisk helsevern, i forhold til hvordan den vil utvikle seg med tvungent psykisk helsevern.115  
Det er det reelle helsetilbudet som helsevesenet kan gi som må vurderes, slik at behandling 
innenfor helsevesenet klart må forventes å kunne gi et bedre resultat for pasienten enn be-
handling utenfor.116 Dette vil i stor grad bero på medisinskfaglige vurderinger, slik at kon-

                                                
114  Syse (2016) s. 140 
115  Riedl (2016) s. 100 
116  Syse (2016) s. 140 



30 
 

trollkommisjonene og domstolene som regel vil være tilbakeholden med en rettslig overprø-
ving av dette.117  
 
Forverringsalternativet ble først innført gjennom rettspraksis og er dermed kodifisert i loven 
på bakgrunn av dette.118 Alternativet er aktuelt i situasjoner hvor pasienten ved behandling er 
brakt opp til sitt optimale nivå, men hvor man frykter et raskt tilbakefall uten tvangsvern.119 
Forverringsalternativet stiller krav til at det uten tvungent psykisk helsevern er «stor sannsyn-
lighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret» [min ut-
hevning]. Det er tale om tre skjønnspregede og kumulative vilkår. Forarbeidene legger vekt på 
at dette er et svært inngripende tiltak, og at det derfor må stilles strenge krav til forverrings-
mulighetene.120  
 
For det første er det et krav om at forverringen må inntreffe «i meget nær framtid». Det stilles 
et strengt krav til tidsperspektivet for vurderingen. Hva som omfattes av en naturlig språklig 
forståelse vil variere etter livsområde. Utgangspunktet for tidsberegningen er vedtakstids-
punktet, i praksis tidspunktet for vurderingen av om tvungent psykisk helsevern skal opprett-
holdes eller ikke.121 Høyesterett vurderte vilkåret «i meget nær framtid» i Rt. 2001 s. 752. 
Saken gjaldt spørsmål om fortsatt tvangsvern av en mann med diagnosen kronisk paranoid 
schizofreni. Høyesterett pekte på at bestemmelsen selv, ved ordlyden «i meget nær framtid», 
ikke oppstiller en fast grense, men gir anvisning på en konkret vurdering i det enkelte saks-
forhold.122  
 
For det andre er det et krav om at tilstanden må bli «vesentlig forverret». Det er ikke nok med 
litt forverring, det kreves en kvalifisert forverring. Endelig stilles det krav til at det er «stor 
sannsynlighet» for forverring, altså mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt.  
 
Det kan ta tid før Høyesterett behandler saker. Når prøvingen etter denne prosessformen skal 
avgjøre om vilkårene for fortsatt tvangsvern er oppfylt på domstidspunktet, vil det gjerne 
være forverringsvurderingene ved en potensiell avslutning av tvangsvernet som står i sen-
trum.123 Dette var tilfellet i Rt. 2015 s. 913. Høyesterett uttalte at «dersom A overføres til fri-
villig behandling, må jeg ut fra hennes sykehistorie og de sakkyndiges uttalelser legge til 

                                                
117  Syse (2016) s. 140  
118  Rt. 1993 s. 249, s. 255-256  
119  Riedl (2016) s. 101 
120  Ot.prp. nr 11 (1998-1999) s. 80  
121  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 80  
122  Rt. 2001 s. 752, s. 758 
123  Syse (2016) s. 338 
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grunn at hun, som tidligere, nærmest umiddelbart vil redusere næringsinntaket og raskt gå 
ytterligere ned i vekt. Det er for så vidt illustrerende at hun igjen gikk ned i vekt da hun etter 
nær et års behandling ved Stjørdal RKSF ble overført til Jæren DPS, hvor det er noe løsere 
rammer. Vilkåret i psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 3 bokstav a er således oppfylt».124   
 
5.1.3.2 Farekriteriet (bokstav b)  
 
Lovens andre tilleggsvilkår kalles «farekriteriet», som sier at vedkommende på grunn av 
sinnslidelsen «...utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse», jf 
§ 3-3 første ledd nr. 3 bokstav b. Vilkårene er strenge.125 Det er hensynet til pasienten selv 
som begrunner tvangsinnleggelsen, dersom pasienten er farlig for seg selv og egne verdier. I 
motsatt tilfelle er det hensynet til samfunnet som forklarer at faren for andres liv eller helse 
kan medføre grunnlag for tvangsinnleggelse. Begge farekriteriene må vurderes konkret, og 
faren må være dokumenterbar.126 Det er ikke grunnlag for tvangsinnleggelse hvis det forelig-
ger en mistanke om slik fare hos pasienten.  
 
Innholdet i «nærliggende» ble klargjort i Rt. 2001 s. 1481. Saken gjaldt krav om utskriving fra 
tvungent psykisk helsevern av en mann med kroniske psykosesykdommer. Spørsmålet var om 
det generelle ordet «nærliggende» innebærer et tilsvarende tidsaspekt som «i meget nær fram-
tid» i forverringsalternativet under behandlingskriteriet. Dette ble avvist av førstvoterende, 
som forsto «nærliggende» som et spørsmål om faren var tilstrekkelig reell og kunne sannsyn-
liggjøres. Høyesterett støttet lagmannsrettens lovtolkning hvor det ble uttalt at «lagmannsret-
ten kan ikke se at det er holdepunkter i lovens forarbeider eller andre rettskilder for at farekri-
teriet inneholder noen begrensning...legger til grunn at det ikke kan kreves at fare skal oppstå 
innenfor en klart begrenset tidshorisont. Tidsmomentet vil likevel måtte trekkes inn ved ret-
tens vurdering av den konkrete påregnelighet. Desto lenger frem i tid, desto mindre blir sik-
kerheten for at fare vil oppstå».127   
 
Fare for «eget liv eller helse» omfatter ikke bare fare for selvmord eller selvskading, men 
også fare for at pasienten forfaller eller lider overlast på en slik måte at det er nærliggende og 
alvorlig fare for eget liv eller helse.128 En selvdestruktiv atferd med sviktende næringsinntak, 
og manglende egenomsorg som vedvarer over tid, kan få alvorlige konsekvenser for pasien-
ten, og vil kunne omfattes av farevilkåret. Dette er tilfelle for personer med en alvorlig ano-

                                                
124  Rt. 2015 s. 913 avsnitt 56 
125  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 80  
126  Syse (2016) s. 144 
127  Rt. 2001 s. 1481 s. 1487 
128  Syse (2016) phvl § 3-3 



32 
 

reksi, og de vil dermed oppfylle kriteriet i § 3-3 første ledd nr. 3 bokstav b.129 Dette støttes 
også av forarbeidene som vurderer farekriteriet opp mot personer med alvorlig spiseforstyrrel-
se. Forarbeidene uttaler at «dersom vedkommende er så alvorlig syk at vilkåret om alvorlig 
sinnslidelse er oppfylt vil antakelig også ofte kriteriet om fare for eget liv eller helse...være 
oppfylt».130 I Rt. 2015 s. 913 vurderte retten at pasienten kunne utsette seg selv for livsfare 
gjennom sin spiseforstyrrelse uten fortsatt tvangsvern. Fokus var likevel rettet mot tolkningen 
og oppfyllelsen av behandlingskriteriet i bokstav a.   
 
I en avgjørelse fra Gjøvik tingrett tolket retten farekriteriet.131 Saken handlet om en kvinne 
underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold etter § 3-3 første ledd nr. 3, på grunn 
av anoreksi. Retten tok utgangspunkt i pasientens sykehistorie om et stadig tilbakevendende 
ønske om vektnedgang, samt motvilje til frivillig behandling. Retten kom til at «uten tvungent 
psykisk helsevern vil det dermed også være en nærliggende og alvorlig fare for As liv og hel-
se, slik As sykehistorie mange ganger tidligere har vist». 132 Retten kom til at vilkårene i psy-
kisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 3 bokstav a og b var oppfylt.   
 
Vilkåret «fare for andre» er mindre relevant der sykdommen kun er anoreksi. Pasientene er da 
hovedsakelig en fare for seg selv, ved at spisevegringen kan føre til kognitiv svikt og andre 
somatiske komplikasjoner. Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på dette kriteriet.      
 
5.1.3.3 Samlete betraktninger om tilleggsvilkårene  
 
Med grunnlag i ordlyden i § 3-3 nr. 3 («på grunn av sinnslidelsen») er det bare når tilleggsvil-
kårene er oppfylt, og ses i forbindelse med den alvorlige sinnslidelsen, at psykisk helsevern 
fremstår som riktig. Er tilstanden til en person med anoreksi alvorlig nok, vil normalt vilkåret 
i bokstav b om «fare for eget liv eller helse», og behandlingsvilkåret i bokstav a, være opp-
fylt.133      
 
Som vist til i avsnitt 5.1.2. er ikke selve diagnosen anoreksi en tvangsinnleggelsesgrunn i seg 
selv. Det er derfor et eget uavklart spørsmål om en «overoppfyllelse» av tilleggsvilkårene kan 
påvirke vurderingen, av om hovedvilkåret er oppfylt.134 Dette vil kunne være særlig relevant 
for personer med en alvorlig anoreksi, da det ofte er fare for eget liv og helse på grunn av spi-

                                                
129  Riedl (2016) s. 103  
130  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 74 
131  TGJOV-2016-44457 (Gjøvik tingrett) 
132  TGJOV-2016-44457 s. 8  
133  Syse (2016) s. 372 
134  Syse (2016) s. 373 
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sevegring og alvorlig helseskade, som fører til tvangsinnleggelsene. Syse mener at tilleggsvil-
kårene i enkelte situasjoner bør kunne spille inn ved vurderingen av om hovedvilkåret anses 
oppfylt. Dette vil eksempelvis gjelde ved vurderingen av om en person med alvorlig spisefor-
styrrelse anses å ha en «alvorlig sinnslidelse». Syse sier at «det [må] være tillatt å vektlegge 
både hvor alvorlig situasjonen er, særlig da med hensyn til mulighetene for død eller alvorlig 
helseskade, hvor ung den aktuelle pasienten er, og hvor lenge tilstanden har vart, og da også 
som momenter ved vurderingen av om hovedvilkåret er oppfylt».135 I Høyesteretts avgjørelse 
i Rt. 2015 s. 913, var det klart at pasientens forsømmelse av sitt behandlingsbehov, herunder 
den «anorektiske drive», også bidro til at pasienten ble vurdert til å ha en alvorlig sinnslidelse.    
 
5.1.4 Manglende samtykkekompetanse 
 
Det henvises til oppgavens kapittel 4 og 7 for drøftelsen av vilkåret om «samtykke» og 
«manglende samtykkekompetanse».    
 
5.1.5 Minste inngrepsprinsipp og forholdsmessighet  
 
Selv om hovedvilkåret og ett av tilleggsvilkårene er oppfylt, skal det i følge § 3-3 første ledd 
nr. 7 ikke automatisk vedtas tvungent psykisk helsevern. Det kreves en forholdsmessighets-
vurdering. Av hensyn til den videre sammenhengen nevner jeg at det med tilføyelsen av vilkå-
ret om manglende samtykkekompetanse i nr. 4, er gjort en endring i bestemmelsens utfor-
ming. Kravet om en skjønnsmessig helhetsvurdering er nå hjemlet i bestemmelsens nr. 7, ikke 
nr. 6 slik det var tidligere.      
   
Bestemmelsen krever at tvungent vern kun kan finne sted i tilfelle der det «etter en helhets-
vurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun 
utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse» [min uthevning]. Vilkåret om 
en helhetsvurdering er i realiteten et uttrykk for at tvangsinngrep må underkastes en for-
holdsmessighetskontroll.136 Forarbeidene uttaler at vurderingen inneholder skjønnsmomenter 
som rimelighet og hensiktsmessighet.137 At helhetsvurderingen forutsetter et krav om rimelig-
het, bringer momenter som rettferdighet og sunn fornuft inn i loven.138 Et krav om proporsjo-
nalitet følger også av våre menneskerettslige forpliktelser, jf EMK artikkel 5 om retten til fri-
het og sikkerhet. Forholdsmessigheten er også en del av vurderingen av om tvungent psykisk 

                                                
135  Syse (2016) s. 373 
136  NOU 2011:9 s. 182 
137  Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) s. 81 
138  NOU 2011: 9 s. 183 
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helsevern er tillatt i sammenheng med pasientens krav på respekt for sitt privatliv, jf EMK 
artikkel 8.   
 
I vurderingen av hva som var «den klart beste løsning» for pasienten, fastslo Høyesterett i Rt. 
2001 s. 752 at «det er på det rene at vurderingen av hva som er best for A i utgangspunktet må 
være objektiv».139 I denne saken ble pasienten utskrevet fra tvungent vern etter en skjønns-
messig helhetsvurdering, etter at de andre vilkårene først ble funnet oppfylt. Høyesterett vur-
derte deretter hva som fremsto som den beste løsningen for pasienten, også i en situasjon hvor 
det kunne forventes tilbakefall. Høyesterett hevdet at pasienten trolig kom til å slutte med 
medisinene dersom han slapp ut, men konkluderte likevel med at pasienten «nå bør få ”prøve 
seg” for å se hvordan det går».140      
 
Bestemmelsens siste punktum innebærer at det skal legges særlig vekt på «hvor stor belast-
ning det tvungne vernet vil medføre for vedkommende». Slik som bestemmelsens første 
punktum, er også utgangspunktet for denne vurderingen objektiv.141 Pasientens interesser og 
oppfatninger får også betydning, og av den grunn tillegges forholdsvis større vekt enn de hel-
sefaglige og samfunnsmessige hensynene som taler for tvungent vern.142  Vektleggingen av 
hva som er den klart beste løsningen for pasienten svekkes dersom tvangsinngrepet er be-
grunnet i fare for andre. Dette fremgår av bestemmelsens første punktum. Vilkåret er lite rele-
vant for pasienter med anoreksi. Pasientene er hovedsakelig en fare for seg selv, ved at spise-
vegringen kan føre til kognitiv svikt, og andre kroppslige belastninger.  
 
Det kan reises spørsmål om det i alle tilfeller skal anses bedre for en pasient å leve under et 
belastende regime enn å dø, slik enkelte pasienter med alvorlig anoreksi er utsatt for. Dette ble 
vurdert i en sak avgjort av Borgarting lagmannsrett, referert til i avsnitt 5.1.1.143 I denne saken 
hadde pasienten et ønske om å sulte seg til døde fordi hun mente at hun «ikke vil ta opp plass 
i samfunnet». Retten viste til at pasienten høyst sannsynlig og ganske raskt ville dø dersom 
hun utskrives, og uttalte at «...anoreksien vil trolig meget raskt føre til døden...hun er allerede 
i dag betydelig svekket av anoreksien. Alternativet er at hun blir fanget opp før hun rekker å 
skade seg selv, og igjen blir innlagt – og da muligens ved et annet sykehus og med nye be-
handlere». Etter dette uttalte retten at «vårt samfunnssyn er bygget på at psykiatriske pasienter 
som er så alvorlig syke at de ikke har forutsetninger for å vurdere sitt eget beste, skal tas vare 
på og beskyttes så langt det er mulig. Ved somatiske lidelser som i løpet av kort tid vil føre til 

                                                
139  Rt. 2001 s. 752 s. 759  
140  Rt. 2001 s. 752 s. 759 
141  Syse (2016) s. 146 
142  NOU 2011:9 s. 183 
143  LB-2015-13924 (Borgarting lagmannsrett)  
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døden uansett, kan legene avslutte behandlingen. Noen tilsvarende regler for psykisk syke 
pasienter har vi ikke, selv om det er nærliggende å fortolke en tilsvarende vurdering inn i den 
helhetsvurdering som psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 6 gir anvisning på».    
 
Kort oppsummert legger vilkåret § 3-3 nr. 7 opp til en vurdering av reelle hensyn som kan 
gjøres gjeldende for pasienten. Kryssende hensyn må avveies mot potensiell tvangsbruk. Dis-
se kan være hensynet til selvbestemmelsesretten, respekt for personens vurderinger, respekt 
for fysisk og psykisk integritet, rettssikkerhet og liknende.   
 
Syse vurderer helhetsvurderingens betydning for personer med alvorlig spiseforstyrrelse og 
skriver at «et medisinsk-etisk utgangspunkt tilsier at sykehuset må gjøre sitt ytterste for å be-
handle kritisk syke, unge pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse...i kritiske situasjoner vil 
utskriving etter en skjønnsmessig helhetsvurdering etter phvl. § 3-3 første ledd nr. 6 derfor 
fremstå som et lite realistisk alternativ». Dette ble også utfallet i Rt. 2015 s. 913. Her kom 
Høyesterett frem til at fortsatt tvungent psykisk helsevern var den klart beste løsningen for A. 
Førstvoterende uttalte deretter at «det er tilstrekkelig her å peke på at uten behandling er syk-
dommen livstruende for henne, og at hun nå mangler evne til realistisk vurdering av sykdom-
men og dens konsekvenser».144 A hadde vært underlagt tvungent psykisk helsevern i en lengre 
periode. Det bemerkes at Høyesterett ikke legger vekt på belastningen som et fortsatt tvangs-
vern ville innebære. Dette kan muligens begrunnes med at A hadde gått ytterligere ned i vekt 
de gangene hun var innlagt på frivillig grunnlag, og at det av den grunn var en større belast-
ning for As fysiske og psykiske helse dersom hun ble skrevet ut fra tvungent psykisk helse-
vern.   
 
5.1.6 Tvangsbehandlingstiltak 
 
Behandling av en pasient med anoreksi vil som utgangspunkt la seg gjennomføre med pasien-
tens samtykke. I enkelte tilfeller vil likevel pasienten motsette seg behandling. Spørsmålet blir 
da om det er adgang til å tvangsbehandle pasienten, i dette tilfelle gjennom tvangsernæring. 
Helsedirektoratet begrunner behovet for en regel om tvangsernæring, og henviser til forskning 
som viser at pasienter med alvorlig undervekt har redusert glukosemetabolisme i hjernen, noe 
som svekker vedkommendes kognitive funksjoner.145 Tilføring av næring vil øke glukose-
metabolismen, og dermed øke hjernens funksjon. For pasientene kan derfor næringstilførsel 
anses som behandling av pasientens alvorlige sinnslidelse.  
 

                                                
144  Rt. 2015 s. 913 avsnitt 57  
145  IS-1/2017 s. 60  
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Behandling uten eget samtykke («tvangsbehandling») er regulert i psykisk helsevernloven § 
4-4. Dette kan bare skje når pasienten mangler samtykkekompetanse, jf pasient- og brukerret-
tighetsloven § 4-3. Videre må behandlingen være «klart i overensstemmelse med forsvarlig 
klinisk praksis».  
 
Det var tidligere tvilsomt om tvangsernæring av personer med spiseforstyrrelse omfattes av 
begrepet «alvorlig inngrep» i § 4-4 annet ledd. Hovedregelen er at det ikke kan «gjennomfø-
res undersøkelse og behandling som innebærer et alvorlig inngrep». I forarbeidene ble det lagt 
til grunn at tvangsernæring er et alvorlig inngrep i lovens forstand, og at psykisk helsevernlo-
ven burde åpne for slik behandling i visse situasjoner. Departementet uttalte at det «ved en 
klar lovhjemling forhindres usikkerhet hos behandlingsapparatet, og pasienten gis den retts-
sikkerhet som saksbehandlingsreglene i psykisk helsevernloven tilbyr».146 De foreslo dermed 
å lovfeste et særskilt unntak fra forbudet mot alvorlig inngrep, jf § 4-4 annet ledd bokstav b.  
 
Unntak krever at det «som ledd i behandling av pasient med alvorlig spiseforstyrrelse, kan det 
gis ernæring såfremt dette fremstår som et strengt nødvendig behandlingsalternativ», jf § 4-4 
annet ledd bokstav b. Unntaket gjelder behandling av spiseforstyrrelse i situasjoner hvor vil-
kårene i § 3-3 er oppfylt, og når det er truffet vedtak om etablering av tvungent psykisk helse-
vern. Lovbestemmelsen medfører at tvangsernæring kan gjennomføres som ledd i behandling, 
dersom det fremstår som «strengt nødvendig». Bestemmelsen er utformet slik at det ikke er 
krav om at det må foreligge en nødssituasjon før det kan treffes vedtak om tvangsernæring.147 
Helsepersonell trenger altså ikke vente til pasienten står i fare for å miste livet før bestemmel-
sen kommer til anvendelse.   
 
Varigheten av tvangsernæringen er individuell. Det er viktig å understreke at denne behand-
lingsformen ikke kan vedvare. Som et eksempel på varigheten, viser jeg til en avgjørelse fra 
Frostating lagmannsrett.148 Sakens bakgrunn viser at det for pasienten ble truffet vedtak om 
behandling med ernæring uten eget samtykke, fra 27. november 2012 til 18. desember 2012. I 
denne perioden hadde pasientens vekt økt fra 33,0 kilo (BMI 12,27) til 37,7 kilo (BMI 14,02). 
Helsedirektoratet anbefaler at målvekt/stabiliseringsvekt i behandling av personer med ano-
reksi, settes til BMI på 20-25 for voksne.149 Kvinnens vekt og BMI var altså langt fra ønske-
lig. Fortsatt behandling av sykdommen var derfor livsviktig.       
 

                                                
146  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) s. 77 avsnitt 10.2.5.1. 
147  Ot.prp. nr. 65 (2005-2006) merknad til § 4-4 
148  LF-2013-69547 (Frostating lagmannsrett)  
149  Helsedirektoratet (2017a) s. 76 
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Det presiseres i innledningsordene til § 4-4 at bestemmelsen kun blir aktuell for pasienter som 
er underlagt tvungent psykisk helsevern, herunder vilkåret om «alvorlig sinnslidelse». Syse 
understreker at «vilkåret må oppfattes som en grunnleggende etisk og juridisk forutsetning for 
at psykisk syke menneskers selvbestemmelsesrett (rett til å samtykke) skal kunne settes til 
side i behandlingsøyemed».150 Dette berører dilemmaet mellom pasientens rett til selvbe-
stemmelse kontra helsepersonells plikt til å redde liv. Det kan spørres om tvangsernæring er 
mer inngripende enn annen tvangsbehandling. Til tross for at det brukes tvang ved eventuell 
innføring av sonde eller annen fysisk makt for å hindre at pasienten fjerner sonden selv, er det 
helt alminnelige næringsstoffer som tilføres.151 Dette markerer forskjellen mellom tvangser-
næring og tvangsmedisinering, der pasienten i sistnevnte alternativ tilføres stoffer som langt 
fra de fleste ville valgt selv.152      
 

6 Andre tvangsbestemmelser 
 
6.1 Øyeblikkelig hjelp-plikten og unntak fra denne 
 
Helsepersonell er pålagt en øyeblikkelig hjelp-plikt, jf helsepersonelloven § 7. Formålet er at 
personer i akutt fare skal få behandling så fort som mulig, og bygger på at helsepersonell i 
kraft av sin utdannelse og erfaring har særlige kvalifikasjoner for å hjelpe.153 Av oppgavens 
tema siktes det her til akuttsituasjoner, der det ikke vil være tid til å etablere tvungent vern 
etter psykisk helsevernloven.  
 
Bestemmelsens første ledd første punktum krever at «helsepersonell straks [skal] gi den hel-
sehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig». Vilkåret innebærer at 
situasjonen er alvorlig og kan utvikle seg alvorlig dersom det ikke gis helsehjelp. I følge for-
arbeidene må det i vurderingen av om vilkåret er oppfylt, legges vekt på «om det er fare for 
liv eller fare for alvorlig forverring av en helsetilstand» for at plikten skal inntre».154 Videre 
uttaler forarbeidene at bestemmelsen er «ment å fange opp situasjoner som krever livreddende 
innsats og innsats for å avverge alvorlig helseskade for å hjelpe pasienten ut av en akutt situa-
sjon». Når faren er over opphører hjelpeplikten. Forarbeidene presiserer at bestemmelsen ikke 
kan brukes for tvangsinnleggelser.155 Det betyr at den ikke kan anvendes på situasjoner som 
varer over en lengre periode.  

                                                
150  Syse (2016) s. 390 
151  Norsk legemiddelhåndbok (2017)  
152  Syse (2016) s. 384 
153  Ot.prp. nr. 13 (1998-1999) Om lov om helsepersonell mv., s. 51  
154  Ot.prp. nr. 13 (1998-1999) s. 219 
155  Ot.prp. nr. 13 (1998-1999) s. 219 
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Helsehjelpen skal gis «selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen» jf første ledd annet 
punktum. Med innskrenkninger som følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9, betyr 
dette at nødvendig helsehjelp skal gis til tross for at pasienten motsetter seg helsehjelpen, selv 
om vedkommende er i stand til å gi samtykke. Etter denne bestemmelsen er det dermed ikke 
nødvendig å vurdere samtykkekompetanse. Begrunnelsen er at tiden er knapp og situasjonen 
ofte er kritisk, slik at det vil kunne være utfordrende å ta stilling til pasientens samtykkekom-
petanse.156 
 
Helsepersonelloven § 7 kan komme til anvendelse overfor mennesker med alvorlig anoreksi. 
Syse uttaler at «i vurderingen...er det mulig å legge vekt på at det dreier seg om en ung pasient 
med alvorlig brist i innsikten i egen psyke og atferd, herunder regelmessig en svært forstyrret 
kroppsforståelse koplet med manglende sykdomsinnsikt. Dersom dette ikke er situasjonen, 
ville ikke sykdommen kunnet ha utviklet seg til en livstruende tilstand. Om man ikke forven-
ter endret atferd, og pasienten synes helt å motsette seg frivillig næringsinntak, bør institusjo-
nen ikke nødvendigvis avvente situasjonen til pasienten kommer i en livstruende situasjon for 
så å kunne konkludere med at helsehjelpen nå er blitt ”påtrengende nødvendig”».157  
 
Helsepersonell må vurdere om situasjonen er påtrengende og truende for personens helse og 
videre forløp. I rettsavgjørelsen fra 2015 (Rt. 2015 s. 913), ble sondeernæring gitt på nød-
rettsgrunnlag. Kvinnen ble innlagt til frivillig behandling på Stjørdalen RKSF mai 2014. I 
denne perioden gikk vekten ned fra 33,7 kilo til 32,2 kg ved utskriving 11. august. Ansvarlig 
behandlere på institusjonen mente det var nødvendig med «rask intervensjon for å forhindre 
alvorlige somatiske følger av aktuelle ernæringstilstand».158 Kvinnen ble samme dag overført 
til medisinsk sykehusavdeling. Her fikk hun sondeernæring frem til utskrivelse 19. august. 
Nødssituasjonen opphører når pasientens helsetilstand ikke lenger er livstruende. Da må ved-
kommende skrives ut eller overføres til frivillig behandling. Kvinnen ble skrevet ut fra syke-
huset etter 8 dager.  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9 er i utgangspunktet unntak fra helsepersonells inng-
repsplikt i § 7. Bestemmelsen regulerer at ««pasienten har på grunn av alvorlig overbevisning 
rett til...å nekte å avbryte en pågående sultestreik». Det oppstilles her et krav om at det må 
foreligge en «alvorlig overbevisning». Dette kan være politisk, moralsk eller religiøst moti-
vert. Det kreves en viss fasthet og varighet. Videre må overbevisningen fremstå som et ut-
trykk for en selvvalgt og rasjonell forestilling, og ikke for eksempel som et uttrykk for en al-
                                                
156  Befring (2018) § 7 
157  Syse (2016) s. 388 
158  Rt. 2015 s. 913 avsnitt 3  
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vorlig sinnslidelse.159 Det omfatter ikke alvorlig spiseforstyrrelse. Syse mener at det bør leg-
ges til grunn «en rimelig snever tolkning av § 4-9, som aldri har vært ment å gi pasienter med 
alvorlig anorexia en immunitet mot nødvendige inngrep fra helsetjenesten».160 
 
Anoreksi er ingen «overbevisning» i lovens forstand, men en psykisk lidelse, og i noen tilfel-
ler en alvorlig sinnslidelse. Personer med alvorlig spiseforstyrrelse tar ikke rasjonelle valg for 
egen helse. De preges av vrangforestillinger om egen kropp, og en tvangsatferd som styrer 
matinntaket. At helsepersonell i slike tilfeller opptrer passivt vil også stride mot hjelpeplikten 
i helsepersonelloven § 7.  
 
I avgjørelsen fra 2015 påberopte kvinnen seg pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9.161 Hun 
argumenterte med at selv hun måtte ha rett til å bestemme over hvor mye hun ville spise, og 
hvilken kroppsvekt hun ville ha. Hun mente også at det kun var i tilfeller hvor sykdommen 
fikk så store konsekvenser for hennes funksjon og realitetsvurderende evner, at tilstanden 
kunne sidestilles med en psykosetilstand og dermed ikke omfattes av § 4-9.162 Førstvoterende 
uttalte i avsnitt 40 at «også for dem som lider under en spiseforstyrrelse er imidlertid det klare 
utgangspunktet at de har rett til selv å bestemme over sitt inntak av mat. Men er vilkårene for 
tvangsbehandling etter psykisk helsevernloven oppfylt, kan dette stille seg annerledes, jf § 4-4 
andre ledd bokstav b. Denne situasjonen atskiller seg markert fra det som reguleres i pasient- 
og brukerrettighetsloven § 4-9 hvor en pasient på grunn av ”alvorlig overbevisning” har rett 
til å nekte å avbryte en pågående sultestreik». Tvangsbehandling etter § 4-4 annet ledd bok-
stav b krever at vilkårene i § 3-3 er oppfylt.  
 
6.2 Finnes det et ulovfestet grunnlag for tvang?  
 
Helsepersonelloven § 7 hjemler ikke behandlingstiltak som strekker seg ut over det som er 
nødvendig, men kun for å avverge den akutte faren for pasientens helsetilstand. Når pasienten 
har fått tilstrekkelig hjelp og faren er over, opphører øyeblikkelig hjelp-plikten.163 Spørsmålet 
blir da om det finnes et annet grunnlag for tvang i slike situasjoner.  
 
I Rt. 2010 s. 612 («Sårstelldommen») kom Høyesterett til at et sykehjem hadde anledning til å 
foreta nødvendig sårstell og pleie av en pasient mot vedkommendes vilje, selv om dette 
tvangsmessige tiltaket ikke hadde hjemmel i lov eller forskrift. Pasienten hadde omfattende 
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sårdannelser på bena med sterk lukt, som opplevdes svært belastende for de ansatte. Pasien-
tens motvillige holdning ga sykehjemmet grunnlag for å si han opp. Førstvoterende kom like-
vel til at en utskriving fra sykehjemmet «nokså umiddelbart vil skape behov for øyeblikkelig 
hjelp, jf helsepersonelloven § 7. Slik hjelp skal etter den nevnte bestemmelsen ”gis selv om 
pasienten motsetter seg” dette».164 I avsnitt 26 stilte førstvoterende spørsmålet om sykehjem-
met er avskåret fra å bruke tvang. Fordi innholdet i tjenestetilbudet (heldøgns omsorgstilbud) i 
stor grad beror på et fritt skjønn «stenger denne retten ikke for at det stilles vilkår, herunder 
vilkår med tvangselementer».165 Retten la til grunn den ulovfestede vilkårslæren og forholds-
messighet som grunnlag for tvang.  
 
Vilkårslæren gir forvaltningen en innskrenket adgang til å sette vilkår i forvaltningsvedtak, 
uten at det er nevnt i hjemmelsgrunnlaget. Høyesterett uttalte at det her var tale om en relativ 
snever adgang, og at vilkårslæren derfor ikke kunne få avgjørende vekt. Begrunnelsen var at 
det var et alvorlig inngrep hvor utgangspunktet er pasientens selvbestemmelse, men at det 
likevel eksisterte unntak for å sette vilkår ved begunstigede tiltak. Dommen er omdiskutert i 
juridisk teori, og med stor uenighet om hvilken vekt den kan tillegges.  
 
Avgjørelsen kan tas til inntekt for at tvang som hovedregel må lovreguleres, men at det kan 
oppstå situasjoner der tvang likevel må kunne benyttes. Dommen kan være et argument for at 
hjemmelsgrunnlaget for tvang ikke er uttømmende regulert, og at det kan oppstå situasjoner 
uavhengig av lov og nødrett som begrunner dette. Tvangsinnleggelse og tvangsbehandling 
representerer svært inngripende tiltak for pasientens frihet og integritet, noe som er et argu-
ment for tydelig lovregulering. Samtidig kan det være vanskelig å overskue alle situasjoner 
der det er aktuelt med tvang. Et perspektiv her er at det ikke er ønskelig med for generelle 
tvangshjemler.  
 

7 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang 
 
7.1 Vilkåret om manglende samtykkekompetanse  
 
Det har lenge vært et ønske å redusere bruken av tvang i helsevesenet. Et av tiltakene for å 
bidra til dette er styrking av pasientenes selvbestemmelse og rettssikkerhet.166 Psykisk helse-
vernloven ble derfor endret med virkning fra 1. september 2017.167 Endringene bygger på 
Prop. 147 L (2015-2016). For å styrke pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekven-
                                                
164  Rt. 2010 s. 612 avsnitt 35 
165  Rt. 2010 s. 612 avsnitt 31  
166  Prop. 147 L (2015-2016) s. 5 
167  Endringslov til psykisk helsevernloven mv. av 10 feb. 2017 nr. 6 
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ser for egen helse, foreslo departementet at pasienter som har samtykkekompetanse får rett til 
å nekte behandling i psykisk helsevern. Manglende samtykkekompetanse settes nå som vilkår 
for tvangstiltak, og medfører en innskrenkning i adgangen til å etablere slikt vern. 
 
Krav om manglende samtykkekompetanse for etablering av tvungent psykisk helsevern, 
kommer nå til uttrykk i lovens § 3-3 nr. 4 om at «pasienten mangler samtykkekompetanse, jf 
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3». Vilkåret gjelder også for etablering av tvungen ob-
servasjon, og for undersøkelser og behandling uten eget samtykke, jf lovens §§ 3-2 og 4-4. 
Retten til å nekte helsehjelp gjelder ikke «ved nærliggende og alvorlig fare for eget eller and-
res liv eller helse». Oppfyllelse av «behandlingskriteriet» i § 3-3 nr. 3 vil ikke alene gi grunn-
lag for tvangsinnleggelse av samtykkekompetente pasienter.  
 
Det er ikke gjort unntak fra vilkåret om manglende samtykkekompetanse ved fare for pasien-
tens egen «helse». Dette medfører at grensen mellom pasientens «liv» og «helse» blir betyd-
ningsfull. Helsedirektoratet uttaler i rundskriv at «i slike situasjoner må pasienten mangle 
samtykkekompetanse for å kunne underlegges tvungent vern. Pasientens autonomi og selvbe-
stemmelsesrett går altså foran hensynet til pasientens helse...Regelen baserer seg på en anta-
kelse om at samtykkekompetente personer som hovedregel vil ta hensiktsmessige valg for å 
ivareta og optimalisere egen helse. Regelen respekterer pasientens rett til å gjøre andre vurde-
ringer enn helsepersonell av hva som er hensiktsmessig, og å legge større vekt på andre hen-
syn enn ivaretakelse og optimalisering av helsen».168  
 
Vilkåret om manglende samtykkekompetanse tilsier at pasienter som etter en tids behandling 
oppfyller kravene til samtykkekompetanse, kan velge om de vil avslutte behandlingen. Retten 
gjelder også i de tilfeller hvor pasienten har en «alvorlig sinnslidelse» og legen mener at pasi-
enten trenger helsehjelp, og selv om pasienten på ny blir så syk at vilkårene i psykisk helse-
vernloven § 3-3 for etablering av tvang kan bli oppfylt.169     
 
Psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 4 henviser til pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 om at 
«samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske 
eller psykiske forstyrrelser...åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter» [min 
uthevning]. Ordlyden tilsier et strengt beviskrav. Problemstillingen er om det er «åpenbart» at 
pasienten ikke forstår hva et samtykke til eller avslag av helsehjelp omfatter. Hvis pasienten 
forstår dette har vedkommende sin samtykkekompetanse i behold.  
 

                                                
168  IS-1/2017 s. 34 
169  IS-1/2017 s. 34 
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Ønsket om bedre samsvar med Norges internasjonale menneskerettslige forpliktelser, begrun-
ner også lovendringen. CRPD-konvensjonen trekkes særlig frem, og departementet uttaler at 
«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 
kompetansebasert modell innebærer en overgang fra fokus på diagnose til funksjonsnivå, noe 
som er i tråd med CRPD».170   
 
Kort sagt innebærer lovendringen at det blir lettere å velge bort helsehjelp, ved at terskelen for 
å bruke tvang heves.     
 
7.2 Betydningen av vilkåret for personer med alvorlig anoreksi 
 
Spørsmålet er hvordan rettsstillingen til pasienter med alvorlig anoreksi vil kunne endres, ved 
en innføring av et vilkår om samtykkekompetanse. Rettsstillingen til mennesker med spisefor-
styrrelser er drøftet i et eget avsnitt i NOU 2011:9 (Paulsrud-utvalget) punkt 13.5.3 og i Prop. 
147 L (2015-2016) punkt 6.2.4.3. Det kan dermed se ut til at pasientgruppen står i en særstil-
ling. 
 
Paulsrud-utvalget gir uttrykk for at en innføring av vilkåret vil kunne føre til at disse pasiente-
ne ikke lenger kvalifiseres til tvungent psykisk helsevern.171 Som nevnt i oppgavens avsnitt 
4.1. innebærer et vilkår om manglende samtykkekompetanse at pasienten åpenbart ikke er i 
stand til å forstå begrunnelsen for at helsehjelpen blir gitt, og hva samtykke omfatter, dvs. 
tiltakets art og de nærmere implikasjoner av helsehjelpen. For pasienter med alvorlig anoreksi 
er det kroppsoppfatningen som er forstyrret, ikke nødvendigvis virkelighetsoppfatningen. Dis-
se pasientene vil derfor kunne være i stand til å forstå hvorfor helsehjelpen gis.  
 
Til tross for dette mener Paulsrud-utvalget at pasientene i noen tilfeller kvalifiseres til å mang-
le samtykkekompetanse. Sykdommen preges av et lavt matinntak som medfører redusert kog-
nitiv funksjon. Pasientene vil kunne handle på bakgrunn av den «anorektiske drive», og såle-
des gjøre alt i sin makt for å forbli undervektig. Dette kan ha direkte påvirkning på evnen til å 
gi samtykke. Utvalget legger til grunn at «selve ønsket om å være tynn vil kunne bygge på 
vurderinger og verdier som er påvirket av en spiseforstyrrelse i en slik grad at personen bør 
vurderes til å mangle samtykkekompetanse».172 Utvalget underbygger konklusjonen med hen-
synet til de store menneskelige kostnadene, en unnlatelse av å gi helsehjelp til personer med 
anoreksi vil medføre.      
                                                
170  Prop. 147 L (2015-2016) s. 24 
171  NOU 2011:9 s. 154 punkt 13.5.3.  
172  NOU 2011:9 s. 154 punkt 13.5.3.  
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I Prop. 147 L (2015-2016) bekrefter departementet Paulsrud-utvalgets flertall. De går langt i å 
trekke en hovedregel på dette området. De sier at «selve ønsket om å være tynn vil kunne 
bygge på vurderinger og verdier som er påvirket av en spiseforstyrrelse i en slik grad at per-
sonen bør vurderes til å mangle beslutningskompetanse...men man risikerer at pasienter, med 
utgangspunkt i god beslutningskompetanse på mange områder, men med en spiseforstyrret 
motivasjon og virkelighetsvurdering, fremstiller sin sak slik at han eller hun tilsynelatende 
fremstår som beslutningskompetent». På bakgrunn av dette legger departementet til grunn at 
«pasienter som på grunn av spiseforstyrrelse anses å ha en alvorlig sinnslidelse og ønsker å 
redusere eller ikke øke næringsinntaket med overhengende fare for livstruende eller vesentlig 
somatisk helseskade, som hovedregel må anses å mangle samtykkekompetanse».  
 
Departementet finner støtte for sin vurdering i Høyesteretts avgjørelse Rt. 2015 s. 913. Her 
fremheves rettens vurdering av at kvinnen, på grunn av sin sykdom, hadde en «alvorlig svikt i 
evnen til å foreta en realistisk vurdering av egen kropps utseende, vekt og fungering og av de 
helsemessige konsekvensene av å innta mindre næring enn hun trenger. Hennes vrangforestil-
linger er så dominerende og styrende at hun, om hun får anledning, tar til seg så lite næring at 
det er livstruende».173 Avgjørelsen gjaldt et konkret tilfelle og vurderingen av samtykkekom-
petanse vil være individuell. At departementet likevel fremstiller saken som et generelt ut-
gangspunkt for en hel pasientgruppe er betenkelig. Likevel vil dommens prinsipielle grunnlag 
og dens rettskildemessig vekt, være retningsgivende for sammenliknbare tilfeller.   
 
Det sentrale i denne dommen var at Høyesterett på generelt grunnlag fant det utvilsomt at 
pasienter med anoreksi, i enkelte tilfeller kan ha en sykdom som karakteriseres som en alvor-
lig sinnslidelse. I de tilfeller hvor pasienten utelukkende handler på den «anorektiske drive», 
og dette kan medføre alvorlige helseskade, kan ikke vedkommende vurderes til å ta avgjørel-
ser om egen helsetilstand. I slike tilfeller mangler pasienten samtykkekompetanse.   
 
Spørsmålet om rettstilstanden til disse pasientene blir satt på spissen ved at vilkåret om mang-
lende samtykkekompetanse ikke gjelder der det er «nærliggende og alvorlig fare for eget liv 
eller andres liv eller helse». Helsedirektoratet uttaler i rundskriv at «samtykkekompetente 
pasienter vil etter lovendringen ikke kunne holdes tilbake i tvungent vern med grunnlag i be-
handlingsvilkåret, og det blir derfor avgjørende med tilstrekkelig dokumentasjon og vurdering 
av fare dersom det foreligger opplysninger om at farevilkåret kan være oppfylt».174 Verken 
Paulsrud-utvalget eller departementet har belyst denne problemstillingen.  
 

                                                
173  Rt. 2015 s. 913 avsnitt 53 
174  IS-1/2017 s. 34 
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Farekriteriet avgrenses mot pasientens egen «helse». For noen pasienter vil det være en over-
gang mellom en forverret helse, og en livstruende helsetilstand som dermed utgjør en «nær-
liggende og alvorlig fare for eget liv». Som eksempel er pasienter med alvorlig anoreksi som 
påny får samtykkekompetanse, men hvor undervekten representerer en gråsone. I slike tilfel-
ler kan det være små marginer mellom en svekket og en livstruende helse. Likevel vil ikke 
«fare for eget liv» bli gjeldende så lenge faren ligger frem i tid. Lovendringen kan dermed 
medføre at helsepersonell i større grad enn før, argumenterer med «fare for eget liv» hvor det 
foreligger tvilstilfeller. Retten til liv står da sterkere enn pasientens selvbestemmelsesrett.  
 
Med innføringen av vilkåret om manglende samtykkekompetanse vil terskelen for tvang he-
ves. Dette kan medføre at personer med anoreksi, som tidligere ble underlagt tvang, ikke blir 
det nå. Pasientene må i så fall vente til sykdommen er vesentlig forverret. Dette er ikke guns-
tig, verken for pasienten eller samfunnet ellers ved at de menneskelige kostnadene øker.    
 

8 Rettspolitiske vurderinger  
 
Dette kapittelet har et mer kritisk blikk på dagens rettstilstand, og tar utgangspunkt i en gene-
rell drøftelse rundt problemstillingene denne oppgaven reiser.    
 
Tanken bak bestemmelsen om manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psy-
kisk helsevern, er å redusere tvangsbruk. Spørsmålet er om det fører til andre utilsiktede virk-
ninger, for eksempel at det blir lettere å fraskrive seg ansvaret for alvorlig syke som velger 
bort helsehjelpen. Et annet spørsmål er om det fører til mer administrasjon som kan være et 
hinder for å gi helsehjelp. På den annen side kan dette vilkåret føre til at pasientens medbe-
stemmelsesrett blir styrket.  
 
Lovendringen bringer vilkårene for psykisk helsehjelp i større samsvar med hovedprinsippet, 
om at helsehjelp skal baseres på pasientens selvbestemmelsesrett. Med dagens regler vil pasi-
entens autonomi og selvbestemmelsesrett kunne trumfe helsepersonells faglige vurderinger, 
dersom pasienten og behandler er uenige. Ved at pasientenes selvbestemmelsesrett blir styr-
ket, harmonerer regelverket også bedre med somatisk behandling i pasient- og brukerrettig-
hetsloven. Dette medfører mindre diskriminering av pasienter underlagt psykisk helsevern, 
ved at pasientgruppene i større grad blir likestilt.  
 
Vilkåret om manglende samtykkekompetanse gjelder ikke der det er «nærliggende og alvorlig 
fare for eget liv eller andres liv eller helse». Hvis pasienten er i «fare for eget liv» er det like-
gyldig om vedkommende har samtykkekompetanse eller ei. Syse mener at konsekvensen kan 
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bli «en økt bruk av farevilkåret sammenlignet med gjeldende praksis, og derved redusere 
virkningene av lovendringene».175 Det er heller ikke gjort unntak fra vilkåret om manglende 
samtykkekompetanse ved fare for pasientens egen «helse». Som eksempel betyr dette at det 
ikke kan etableres tvungent psykisk helsevern for en person med samtykkekompetanse som 
eksempelvis sulter seg ihjel, når spisevegringen ikke når en viss terskel som medfører fare for 
eget liv.176 At vilkåret ikke omfatter pasientens egen helse, betyr også at helsepersonell er 
avskåret fra å foreta tvangsinngrep etter helsepersonelloven § 7, med begrunnelsen at det er 
fare for pasientens helse.177 
 
I dag er helsepersonells myndighet svekket ved at pasienten har økte rettigheter til selvbe-
stemmelse, informasjon og medbestemmelse, se pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3, 
og dels ved at helsepersonells handlingsrom i helsevirksomheter begrenses av andre faktorer, 
blant annet gjennom kapasitet til å gi helsehjelp og tilgang til utstyr. Den faktiske vurderingen 
av samtykkekompetanse preger også helsepersonells kapasitet. Diskusjonen rundt forståelsen 
av samtykkekompetanse har vært fremtredende i media, og begrepet trenger noen avklaring-
er.178 Syse uttaler at «det å avgjøre om folks samtykkekompetanse er til stede når den er varie-
rende både gjennom døgnet, og fra en dag til en annen, er faglig sett vanskelig».179 Videre sier 
han at «her vil det nok være noen innkjøringsproblemer før helsepersonell tar innover seg 
folks rett til å foreta dårlige valg i kraft av at de har tilstrekkelig oppfattelse av situasjonen og 
hva de eventuelt velger seg bort fra, og hva de eventuelt velger seg til». Det er tale om vans-
kelige, skjønnsmessige avveininger. Lovgivningen oppstiller kompetansekravene, men be-
slutningen om hvorvidt pasienten er beslutningskompetent, hviler på helsepersonell. Tvilstil-
feller vil oppstå, der pasientens forståelsesmuligheter varierer. Samtykkekompetansen til per-
soner med anoreksi kan på kort tid endres som følge av økt matinntak. Sykdommen driver 
også tankesettet på måter som påvirker beslutning om helsehjelp. Hvordan kompetansevurde-
ringen praktiseres vil derfor være avgjørende, for om beslutningsvilkåret får sin tilsiktede 
virkning.  
 
Terskelen for å mangle samtykkekompetanse heves med det nye vilkåret. Pasient- og bruker-
rettighetsloven, i kombinasjon med psykisk helsevernloven, forsøker å løse tilfeller hvor tvil 
om tvangsgrunnlaget skal avgjøres, gjennom at tvang nå ikke kan benyttes overfor samtykke-
kompetente pasienter. Den lave terskelen for samtykkekompetanse betyr en lav terskel for å 
velge bort helsehjelp. Mange pasienter med anoreksi som er samtykkekompetente, bør i 

                                                
175  Syse (2016) Tvungent psykisk helsevern – enkelte kommentarer, s. 299 
176  Idehen (2017) § 3-3  
177  IS-1/2017 s. 35 
178  Sjølie (2017)  
179  Helmers (2017)   
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mange tilfeller underlegges behandling. Hvis ikke kan sykdommen forverres i alvorlig grad. 
De nye reglene vil således kunne medføre at mange pasienter som tidligere ble underlagt 
tvang og fikk nødvendig helsehjelp, kanskje ikke får det nå. Lovendringen vil kunne bidra til 
å begrense legitimiteten av tvangsvern overfor personer med anoreksi.  
 
Pasienten har krav på at helsetjenesten «sørger for» retten til helsehjelp. Dette følger av pasi-
ent- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b og spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1 og 2-1a. 
«Sørge for»-ansvaret innebærer blant annet et ansvar for tilstrekkelig kapasitet og sykehustje-
nester til befolkningen, slik at pasienter kan gis tilgang til tjenestene ved behov.180 Det kan 
spørres om retten til helsehjelp og «sørge for»-ansvaret er tilstrekkelig, for å unngå at tilbudet 
til pasienter med alvorlig anoreksi bygges ned. Som vist til tidligere har det hos Spiseforstyr-
relsesforeningen vært en økning, i antall henvendelser fra personer som venter på behand-
ling.181 Pasientene blir satt på venteliste, og risikoen for at noen dør i behandlingskøen kan bli 
en realitet. Det kan derfor tolkes slik at de ikke mottar et tilstrekkelig helsetilbud. En oversikt 
over pasienttilbudet til denne gruppen kan anses som essensielt, og kan dels følge av forplik-
telsen til å «sørge for» helsetilbud.182 Et pakkeforløp for pasienter med anoreksi over 18 år 
kan være et tiltak. Det vil kunne lette på behandlingsprosessen, med fastsatte frister. Et pakke-
forløp utarbeides nå for barn og unge med spiseforstyrrelser.183   
 
Hvem som har ansvaret for alvorlig syke når de på egne vegne, eller på vegne av barn velger 
bort helsehjelp er en aktuell problemstilling, belyst med en pågående rettssak. I «Valdressa-
ken» ble en 13 år gammel jente funnet død av avmagring i en hytte på Beitostølen nyttårsaften 
2015.184 Moren er tiltalt for grov mishandling fordi hun unnlot å sørge for at datteren fikk 
nødvendig helsehjelp. Påtalemyndighetene mener også at morens handlemåte vanskeliggjorde 
at datterens helsetilstand kunne oppdages av offentlige myndigheter. Samfunnsdebattanten 
Linnéa Myhre skriver om saken, og stiller spørsmålet om «vi skal anmelde sykehusene og 
helsevesenet fordi de ikke evner å redde pasienter som insisterer på (eller lurer seg til) å sulte 
seg i hjel».185 Flere pasienter mister livet på grunn av sykdommen, selv når de er innlagt på 
sykehus. Dette viser at også der omsorgsplikten står sterkt og helsepersonell behandler pasien-
ten, kan autonomiprinsippet stå sterkere fordi pasienten likevel klarer å bestemme over egen 
kropp og helse.  
 

                                                
180  Befring (2017) s. 74 
181  Sæther (2018)  
182  Befring (2017) s. 77 
183  Helsedirektoratet (2017b)   
184  Brenna (2017)  
185  Myhre (2018)  
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Bruk av tvang åpner for verdikonflikter. En vitenskapelig artikkel fra 2016 undersøker etiske 
utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern, og hvordan helsepersonell opplever det-
te.186 Artikkelen viser til eksempler på usikkerhet blant helsepersonell, om hvorvidt formelle 
vedtak skal eller kan fattes, for eksempel ved bruk av sondeernæring. Refleksjonsgruppene i 
studien gir uttrykk for at det er mange tilfeller hvor det juridisk sett kan være grunnlag for 
tvang, men at avveiningen av verdier er utslagsgivende for om tvang vedtas og benyttes. Re-
sultater viser at «lovverket kan være med på å bidra til etiske utfordringer. Eksempler viser at 
personalet opplever det utfordrende å vente på at pasienter skal bli så syke at man kan bruke 
tvang, eller man opprettholder vedtak om tvang uten døgnopphold fordi pasienten må bli 
svært syk før man igjen kan gjøre vedtak om tvang. Flere av disse etiske utfordringene kan 
beskrives som moralsk stress, dvs. man vet hva man synes er det riktige å gjøre, men forhind-
res av ytre rammer». Hvor alvorlig sykdommen må være før tvang blir rettmessig, blir et tolk-
ningsspørsmål. Anoreksi er en langvarig sykdom. Pasienten er ikke nødvendigvis underernært 
med det samme, men blir det over tid. Må helsepersonell avvente tvangsbehandlingen til per-
sonen er kritisk syk, og står i fare for å miste livet, jf helsepersonelloven § 7? Pasienten Vilde 
Bredesen uttaler at hun fikk avslag hos distrikt psykiatrisk senter, fordi hun «ikke veide lite 
nok».187 For henne ble dette et problem som forverret tilstanden. Dagens regler kan medføre 
at sykdommen blir enda vanskeligere å behandle. Det viktigste for denne pasientgruppen er å 
få helsehjelp til riktig tid, da sykdommen kan være dødelig.   
 
Lovendringen har vært i kraft i et halvt år. Om endringen vil medføre økt selvbestemmelses-
rett og dermed redusert tvangsbruk, vil i praksis være vanskelig å forutse. Det er for tiden 
nedsatt et lovutvalg som skal vurdere tvangslovene på helse- og omsorgsfeltet samlet, herun-
der forholdet til internasjonale forpliktelser, og om det er behov for endringer i regelverket for 
å imøtekomme disse forpliktelsene.188 Utvalget har frist til 1. september 2018. Debatten om 
tvang i helsevesenet er derfor ikke avsluttet.  
 

9 Avslutning 
 
Denne oppgaven har belyst hovedregelen om pasientens samtykke som forutsetning for å 
motta helsehjelp. Spørsmålet er når helsehjelp kan velges bort av pasienter med anoreksi, og 
når det skal gis helsehjelp uten samtykke der pasienten motsetter seg behandling. Gyldig 
rettsgrunnlag legitimerer unntak fra hovedregelen om pasientens samtykke, jf legalitetsprin-
sippet. Avhengig av sykdommens tilstand og alvorlighetsgrad, kan tvang anvendes blant annet 

                                                
186  Engerdahl (2016)  
187  Bredesen (2018)  
188  Regjeringen (2016)  
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etter helsepersonelloven § 7, eller etter tvangsregler i psykisk helsevernloven, se § 3-3. Fordi 
tvang kan fremstå som svært integritetskrenkende, kreves en streng vurderingen av vilkårene. 
Tvangstiltak må ikke være mer inngripende enn nødvendig, men må stå i forhold til det form-
ålet som skal ivaretas.     
 
I denne avhandlingen har jeg vist at reglene for helsehjelp overfor mennesker med alvorlig 
anoreksi er generelle og fragmenterte. Lovendringen og vilkåret om manglende samtykke-
kompetanse vil kunne bidra til å begrense legitimiteten av tvangsvern overfor personer med 
anoreksi. Det viktigste for denne pasientgruppen er å få helsehjelp til riktig tid, da sykdom-
men kan være dødelig.  
 
I oppgaven viser jeg at dilemmaer knyttet til tvang er forsøkt løst, samtidig som det oppstår 
nye. En oversikt over helsetilbudet til pasientgruppen kan anses som essensielt, og kan dels 
følge av forpliktelsen til å «sørge for» helsehjelp. Tidlig oppdagelse, utredning og behandling 
av sykdommen vil kunne forebygge skadepotensialet, og samtidig redusere tvangsbruken. All 
behandling forutsetter uansett forsvarlig helsehjelp, ved at helsetjenesten gir kvalifisert be-
handling med spesialistkompetanse innen diagnosefeltet anoreksi.        
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