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1 Innledning 

 

1.1 Tema og problemstilling 

 

Elektrokonvulsiv behandling1 (ECT, også kalt elektrosjokk) er en behandlingsform som i dag 

blir tilbudt pasienter tilknyttet psykisk helsevern. Behandlingen har vist gode resultater for pa-

sienter med alvorlige depresjoner og som ikke har hatt effekt av terapi eller medikamentell 

behandling.2 ECT-behandling er imidlertid også forbundet med hukommelsesproblemer, og 

virkningsmekanismen er uklar.3  

 

Dersom pasienten selv samtykker til slik behandling, er det ofte fordi behandlingen fremstår 

som et «siste forsøk» på å få et bedre liv. ECT praktiseres også uten at pasienten har samtykket 

til det, altså under tvang.4 Dette er rettslig problematisk ettersom det ikke finnes noen klar lov-

hjemmel for slike inngrep.  

 

Det følger av forarbeidene til psykisk helsevernloven (phvl.) at ECT uten samtykke er forbudt 

etter phvl. § 4-4 annet ledd. Likevel åpner forarbeidene for at ECT kan utføres under tvang i 

spesielle nødrettssituasjoner.5 Det samme synes å bli fulgt opp i Helsedirektoratets Nasjonal 

faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT (heretter: Nasjonal faglig 

retninglinje), samt rundskriv om psykisk helsevernloven.6 Denne forvaltningspraksisen sam-

menholdt med forarbeidene viser til tre mulige rettsgrunnlag for ECT-behandling uten sam-

tykke: nødrett som et selvstendig (ulovfestet) rettsgrunnlag, straffeloven § 17 og helseperso-

nelloven § 7. 

 

Oppgaven handler om bruk av ECT under tvang. Hovedproblemstillingen er om det finnes rett-

slig grunnlag for ECT-behandling under tvang. Jeg vil derfor drøfte om de mulige rettsgrunn-

lagene nevnt over kan gi tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag, hver for seg eller samlet. Hovedpro-

blemstillingen danner grunnlaget for flere underproblemstillinger. For det første vil avhand-

lingen vurdere om ECT uten samtykke slik den praktiseres i dag, er forenelig med 

 
1 En nærmere redegjørelse for ECT vil bli gitt i punkt 2.1. 
2 Moksnes (2010) s. 2460.  
3 Helsedirektoratet (2017b) s. 2.  
4 Helsedirektoratet (2017b) s. 26, se også avhandlingens neste punkt. 
5 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 108–110.  
6 Helsedirektoratet (2017b) s. 26 og Helsedirektoratet (2017a) s. 70. 
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menneskerettighetene. For det andre undersøker avhandlingen om ulovfestet rett gir hjemmel 

til å utføre ECT under tvang.  

 

 

1.2 Aktualitet  

Til tross for at det ikke finnes en klar lovhjemmel for bruk av ECT uten samtykke, er det antatt 

at nødrett kan gi hjemmel til slik behandling. En spørreundersøkelse fra Helsedirektoratet fore-

tatt i 2012 viser at 30% av de spurte sykehusene benyttet ECT på nødrettsgrunnlag.7 Undersø-

kelser fra Verdens Gang (VG) kom til at ECT-behandling ble brukt 166 ganger uten samtykke 

under perioden 2014–2016.8 Videre påpeker Syse at bruken av ECT har hatt en sterk økning de 

siste tjue årene.9  

Denne økte bruken er omstridt, og står i et tvilsomt forhold til menneskerettighetene.10 Blant 

annet har elektrosjokkbehandling uten samtykke blitt kritisert av Sivilombudsmannen11, Norges 

institusjon for menneskerettigheter (NIM)12 og FNs komité mot tortur.13 Videre konkluderte Eu-

roparådets menneskerettighetskommisær i 2015 med at praksisen tilknyttet bruk av ECT uten 

samtykke var i strid med «human rights standards».14 Dette forklares nærmere i oppgavens 

hoveddel. 

 

På bakgrunn av denne kritikken, oppnevnte regjeringen i 2016 et lovutvalg som skulle foreta 

en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Lovutvalgets arbeid er 

presentert i NOU 2019:14, Tvangsbegrensningsloven - forslag til felles regler om tvang og 

inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. Flertallet i utvalget foreslår å lovfeste en 

snever adgang til bruk av ECT uten samtykke.15  

 

 
7 Helsedirektoratet (2017b) s. 26. 
8 Åsebø (2019).  
9 Syse (2018) note 130.  
10 Syse (2018) note 130.  
11 Sivilombudsmannen (2017b) s. 2.  
12 NIM (2018) s. 94 –95.  
13 FNs komité mot tortur (2012) s. 5.  
14 Europarådets menneskerettskommisær (2015) s. 4.  
15 NOU 2019: 14 s. 592. Se også avhandlingens punkt 9.2.  
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1.3 Terminologi og begrepsavklaring 

«Tvang» kan defineres som «tiltak pasienten uttrykkelig motsetter seg eller som tiltak pasienten 

underlegges uten at et gyldig samtykke er innhentet».16 Foreligger det ikke samtykke, er det 

tvangsbruk.17 Jeg vil derfor i det følgende bruke begrepene «under tvang» og «uten samtykke» 

om hverandre.  

«Nødrett» forklares gjerne som «rett som står mot rett», eller «nød bryter alle lover».18 Dette 

innebærer at en handling som ellers ville vært straffbar, er lovlig dersom det foreligger en nød-

situasjon. I enkelte tilfeller kan nødrett også utgjøre et selvstendig, ulovfestet rettsgrunnlag for 

å kompensere for manglende lovhjemmel. De ulike grunnlagene for nødrett samt nødrettens 

omfang behandles nærmere i oppgavens hoveddel.  

 

1.4 Avgrensninger 

 

Oppgaven vil avgrenses mot drøfting av om ECT bør benyttes eller forbys, ettersom dette er et 

medisinsk og politisk spørsmål. Statistikken viser at ECT benyttes på nødrettsgrunnlag, og dette 

blir følgelig lagt til grunn for avhandlingen.19  

 

Ettersom ECT blir brukt på psykiatriske institusjoner20, er det kun psykisk helsevern som er 

relevant for oppgaven. Oppgaven avgrenses derfor mot andre områder av helsevesenet.  

Forståelsen av hva som ligger i «samtykke» og vurderingen av pasientens samtykkekompe-

tanse, er to viktige temaer innen helseretten.21 Utgangspunktet er at all helsehjelp krever sam-

tykke etter pasient- og brukerrettighetsloven av 1999 (pbrl.) § 4-1, og for å kunne gi samtykke 

må pasienten inneha samtykkekompetanse etter pbrl. § 4-3 flg. For ECT-behandling er det 

 
16 Ot.prp. nr. 12 (1998–1999) s. 87.  
17 Syse (2016) s. 202. 
18 Andorsen (1995) s. 3. 
19 Helsedirektoratet (2017b) s. 26.  
20 Se psykisk helsevernloven § 1-2. 
21 Se f.eks. Østenstads artikkel i Lov og Rett «Prinsipp for vurdering av samtykkekompetanse» som kom ut 

denne våren.  
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videre et krav om informert samtykke, der pasienten også må forstå rekkevidden av samtykke.22 

Avhandlingen tar som nevnt for seg ECT-behandling uten samtykke, som inkluderer både pasi-

enter som ikke er samtykkekompetente og de som aktivt motsetter seg behandling. Av den 

grunn vil det ikke være nødvendig med en utførlig drøftelse av når det foreligger sam-

tykke(kompetanse).23  

På grunn av ordgrensen vil det også avgrenses mot FN-konvensjon om rettigheter for mennes-

ker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og Konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin 

(Oviedo). Konvensjonene oppstiller enkelte regler for tvangsbruk og pasienter uten samtykke, 

men er per dags dato ikke inkorporert i norsk lov.24 Avhandlingen vil derfor fokusere på Den 

europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), som er gjort til norsk lov gjennom lov om 

styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettighetsloven) § 2.  

 

 

1.5 Kildegrunnlag 

 

ECT under tvang skal i utgangspunktet ikke skal forekomme. Derfor har ikke problemstillingen 

vært oppe for domstolene og lovgiver har vært sparsommelig med uttalelser knyttet til dagens 

praksis. Avhandlingen må på dette punkt derfor benytte andre rettskilder som retningslinjer gitt 

av Helsedirektoratet, samt forarbeidene og rundskrivet til psykisk helsevernloven.  

 

Videre er det lite informasjon som forklarer hvordan ECT utføres på ulike psykiatriske institu-

sjoner. Jeg har derfor kontaktet en fagperson fra kontrollkommisjonen, som har kjennskap til 

bruken av ECT. Avhandlingen bygger derfor på disse opplysningene.  

 

 

1.6 Fremstillingen videre 

 

Avhandlingen er inndelt i 9 kapitler. I kapittel 2 gis det en nærmere redegjørelse for hva ECT 

er og hvordan dagens praksis er forsøkt hjemlet av de som benytter ECT under tvang. I den 

forbindelse skal jeg belyse hvordan praksisen fungerer og hvorfor ECT er så omstridt. 

 
22 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) side 108–109. 
23 Det kan imidlertid argumenteres for at helsearbeidere har større frihet overfor pasienter som mangler samtyk-

kekompetanse, uten at dette er et premiss for tvangsbruk av ECT.  
24 Senest den 09.03.21 stemte Stortinget nei til å inkorporere CRPD i norsk lov.  
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I kapittel 3 redegjøres det for de menneskerettslige skrankene som Norge er forpliktet av. Ka-

pittelet danner utgangspunkt for de videre drøftelsene om mulig rettsgrunnlag ettersom retts-

grunnlaget må tilfredsstille disse skrankene.  

 

I kapittel 4–6 undersøkes de mulige rettsgrunnlagene for bruk av ECT under tvang som forar-

beidene og forvaltningspraksis viser til. I forlengelsen av dette vil det i kapittel 7 undersøkes 

om disse rettsgrunnlagene i sammenheng – ved kumulasjon – kan utgjøre tilstrekkelig retts-

grunnlag.  

 

Det skal i kapittel 8 vurderes hvilke konsekvenser en uklar rettstilstand medfører for pasienter 

som blir behandlet med ECT under tvang. Her skal de menneskerettslige kravene til forutbe-

regnelighet og rettssikkerhet holdes opp mot dagens praksis av ECT.  

 

I kapittel 9 gis en avsluttende betraktning om dagens rettstilstand, samt rettspolitiske vurde-

ringer om framtidsutsiktene til ECT uten samtykke. Kapittelet vil hovedsakelig sette søkelys på 

den nye Tvangsbegrensningsloven, NOU 2019: 14.  
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2 Nærmere om ECT  

 

2.1 Hva er ECT? 

Ved ECT-behandling påføres pasienten elektrisitet i korte støt gjennom hjernen med lav strøm-

styrke.25 Elektrosjokket gir så kramper (konvulsjoner) hos pasienten. Behandlingen gis 2-3 

ganger per uke (det totale antall behandlinger er vanligvis mellom 6 og 12 behandlinger) og gis 

under narkose og med et muskelavslappende middel.26 Formålet med behandlingen er å lindre 

psykiske lidelser. Akkurat hvordan ECT kan medføre symptomlette, er det faglig uenighet 

om.27  

ECT-behandling har vært anvendt som behandling mot en rekke psykiske lidelser, men er best 

dokumentert for behandling av depressive tilstander.28  Det er gjerne aktuelt med ECT dersom 

antidepressiva eller andre behandlingstiltak ikke har vist seg å fungere.   

 

Forarbeidene til psykisk helsevernloven fremholder at «ECT er en viktig behandlingsform ved 

behandling av alvorlige depresjoner og at det er helt nødvendig å avmystifisere denne behand-

lingsformen». 29 Videre fremhever departementet at «det er store etiske betenkeligheter ved å 

åpne opp for tvangsbehandling med ECT». 30  

Betenkelighetene er hovedsakelig begrunnet i usikkerheten knyttet til bivirkningene. Man vet 

heller ikke nok til å kunne forutsi hvem som vil få betydelige bivirkninger.31  

En del pasienter har opplevd alvorlige bivirkninger av ECT, og noen har fått tilkjent erstatning 

fra Norge pasientskadeerstatning.32 Sivilombudsmannen har blant annet oppdaget tilfeller der 

de faglig ansvarlige har konkludert med alvorlige kognitive bivirkninger i etterkant av ECT-

 
25 Sivilombudsmannen (2017b). 
26 Sivilombudsmannen (2017b). 
27 Helsedirektoratet (2017b) s. 8.  
28 Se forrige note.  
29 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 109. 
30 Se forrige note.   
31 Helsedirektoratet (2017b) s. 85.  
32 Sivilombudsmannen (2017b). 
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behandlingen, og tilfeller der pasienten ikke kan huske å ha mottatt behandlingen.33 Det er vi-

dere faglig uenighet i behandlingsmiljøer om bruk av ECT kan medføre varige hjerneskader.34  

 

 

2.2 Praksis 

I dette punktet redegjør jeg kort for hvordan ECT under tvang praktiseres og hvilke pasientret-

tigheter dette utløser.  

Ettersom ECT under tvang ikke følger direkte av psykisk helsevernloven, vil ikke de normale 

rettigheter eller plikter etter loven nødvendigvis gjelde. Normalt vil tvangsbruk etter phvl. ka-

pittel 4 forutsette at helsepersonell fatter vedtak som krever omfattende dokumentasjon etter 

phvl. § 4-4a. Dette vedtaket må eksempelvis skrives av minst to helsepersonell og kan påklages 

etter samme bestemmelse. Dersom en pasient f.eks. blir tvangsfôret, skal pasienten ha mulighet 

til å lese vedtaket og skaffe seg inngående informasjon om begrunnelsen jf. phvl. § 4-4 annet 

led bokstav b. Er pasienten uenig i vedtaket, kan vedkommende klage og eventuelt gå til dom-

stolene § 4-4a jf. § 7-1. 

Reglene som stilles til dokumentasjon og klageadgang ved bruk av ECT under tvang, forklares 

derimot i Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje samt rundskriv om psykisk helsevern-

loven. Nasjonal faglig retningslinje redegjør for forvaltningens tolkning av kravene som følger 

av andre rettskilder.  

Etter helsepersonelloven § 40 første ledd skal pasientjournalen inneholde «relevante og nød-

vendige opplysninger». Dette utdypes i Nasjonal faglig retningslinje der det heter at «[b]eslut-

ningen om bruk av hvert enkelt tilfelle av ECT uten samtykke, gjennomføring og varighet skal 

begrunnes i pasientens journal, jf. helsepersonelloven § 40. Det må fremgå hvilken fare det var 

nødvendig å avverge, og hvorfor andre behandlingstiltak ikke var tilstrekkelige slik at ECT var 

det aktuelle behandlingstiltak. Det bør også fremgå hva pasientens nærmeste pårørende har 

opplyst, og hva annet kvalifisert helsepersonell har hatt av oppfatninger».35 Her kreves det en 

viss grad av dokumentasjon som i sin tur fremmer pasientens rettssikkerhet.  

 
33 Sivilombudsmannen (2017b). 
34 Syse (2018) note 130.  
35 Helsedirektoratet (2017b) s. 27.  
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Helsedirektoratets rundskriv om psykisk helsevernloven setter ingen ytterligere krav til doku-

mentasjon, utover en generell bemerkning. I rundskrivet heter det at «bruk av ECT uten sam-

tykke krever [...] grundige vurderinger».36 Hva som ligger i «grundige vurderinger» spesifiseres 

ikke nærmere.  

Det følger videre av rundskrivet til psykisk helsevernloven at «[k]ontrollkommisjonen skal føre 

kontroll med institusjonens beslutning om å iverksette ECT på nødrettsgrunnlag. Som ledd i 

kontrollen, må institusjonen forelegge alle beslutninger om bruk av ECT på nødrettsgrunnlag 

for kommisjonen til gjennomgang (psykisk helsevernforskriften § 48).»37 Kontrollkommisjo-

nen skal i vurderingen om beslutningen er tilstrekkelig vurdert og begrunnet, se hen til Nasjonal 

faglig retningslinje. Ved alvorlige forhold skal kontrollkommisjonen meldte dette til Fylkes-

mannen (nå: Statsforvalteren), jf. forskriften § 63 fjerde ledd.  

Pasient eller dennes representant som mener at bruken av ECT under tvang var urettmessig, 

kan klage til Statsforvalteren i samsvar med pasient‐ og brukerrettighetsloven § 7‐2. En sak om 

nødrettsbruk vil også kunne bli vurdert som tilsynssak etter pbrl. § 7-4. I en slik tilsynssak er 

spørsmålet for Statsforvalteren om nødrettsbruken er i strid med kravet til forsvarlighet etter 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Det finnes to publiserte tilsynssaker meg bekjent som om-

handler ECT under tvang. I kapittel 8 vil de to tilsynssaker bli vurdert, samt utfordringene rundt 

rettssikkerhetsgarantiene tilknyttet ECT.  

 

2.3 Det rettslige grunnlaget for dagens praksis 

 

Det følger av lovskravet38 at alle inngrep overfor borgeren krever hjemmel i lov, og 

utgangspunktet er at all helsehjelp krever pasientenes samtykke etter pbrl. § 4-1. 

 

I kraft av selvbestemmelsesretten og menneskers autonomi er det opp til den enkelt å avgjøre 

hvilken behandling de samtykker til.39 Selvbestemmelsesretten inkluderer også retten til å nekte 

behandling.40 Derfor er det ikke problematisk å samtykke til ECT-behandling etter eget ønske.41 

 
36 Helsedirektoratet (2017a) under punktet 4-4 annet ledd. 
37 Helsedirektoratet (2017a) under punktet 4-4 annet ledd.  
38 Jf. Grl. § 113 og EMK art. 8 annet ledd. 
39 Se pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4.  
40 Se pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9.  
41 Problemstillingen som oppstår der noen ønsker ECT, men av ulike grunner ikke får det, faller utenfor oppga-

ven da dette vil være et medisinsk spørsmål.  
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Problemstillingen oppstår der pasienten av ulike grunner ikke vil, eller kan, samtykke til ECT-

behandling.  

 

Det spesielle med helseretten er at den som skal vernes og den som det skal gripes inn overfor, 

vil være den samme personen, nemlig pasienten. Pasienter som blir behandlet med ECT er som 

regel alvorlig deprimerte og som av den grunn kan utgjøre en fare for seg selv. Når tvang an-

vendes overfor en pasient i pasientens egen interesse, men uten pasientens samtykke, kalles slik 

inngripen individuell paternalisme.42 Paternalisme43 utgjør et klart inngrep i pasientens auto-

nomi og selvbestemmelsesrett. 

Tvangsbehandling innen psykisk helsevern kan være rettmessig dersom behandlingen er i sam-

svar med psykisk helsevernloven. Det skal nå redegjøres for hva psykisk helsevernloven med 

støtte fra forarbeider og forvaltningspraksis har uttalt om ECT under tvang.  

Tvangsbehandling reguleres av phvl. § 4-4. Bestemmelsens første ledd oppstiller tre vilkår. For 

det første må pasienten være underlagt tvungent psykisk helsevern etter phvl. § 3-3. For det 

andre er det kun behandling som «klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk 

metode og forsvarlig klinisk praksis», som kan benyttes. Endelig oppstilles det som vilkår at 

pasienten mangler samtykkekompetanse for å kunne anvende tvang, jf. phvl. § 4-4 første ledd 

annet punktum. Vilkåret om manglende samtykkekompetanse gjelder derimot ikke ved «nær-

liggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse», jf. § 4-4 første ledd tredje 

punktum. 

Det er det forbudt å gjennomføre undersøkelse og behandling av psykiske lidelser som innebæ-

rer et «alvorlig inngrep», dersom pasienten ikke selv samtykker til det, jf. phvl. § 4-4 annet 

ledd. Det følger av forarbeidene til psykisk helsevernloven at ECT skal regnes som et «alvorlig 

inngrep» overfor pasienten.44 Phvl. § 4-4 annet ledd oppstiller dermed et forbud mot inngrep 

som ECT uten samtykke. At ECT ikke kan benyttes som tvangsbehandlingstiltak, fremgår også 

uttrykkelig av forarbeidene.45 Dermed skal ECT bare gis på grunnlag av samtykke fra pasienten.  

 
42 Syse (2016) s. 209.  
43 Paternalisme innebærer at noen bestemmer over deg i beste mening.  
44 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 160. 
45 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 160. 
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I forbindelse med merknadene til phvl. § 4-4 annet ledd uttaler imidlertid forarbeidene at: «...i 

spesielle nødrettsituasjoner kan man gå lenger i bruk av tvangsbehandlingstiltak enn det dette 

ledd hjemler, og man vil da også kunne vurdere bruk av ECT». 46  

 

Videre heter det i forarbeidene at:  

 

« [N]ødretten kan komme inn som et eget grunnlag for å gi ECT-behandling uten pasien-

tens samtykke, dersom det er fare for pasientens liv eller at vedkommende kan få alvorlig 

helseskade. Det vises her til straffeloven § 47 [1902], som krever at det må foreligge en 

uavvendelig fare som ikke kan avverges på annen måte og som anses særdeles betydelig 

i forhold til det inngrepet som ECT-behandling uten samtykke utgjør.» 47  

 

Uttalelsen er i strid med det klare forbudet mot «alvorlig inngrep» i phvl. § 4-4 annet ledd. Det 

samme som forarbeidet uttrykker, er også lagt til grunn i Helsedirektoratets rundskriv om psy-

kisk helsevernloven:  

 

«Som eksempel på behandlingsformer som faller inn under ‘alvorlig inngrep’ nevnes [...] 

ECT. Bruk av ECT må baseres på pasientens informerte samtykke. Kun helt unntaksvis i 

spesielle nødrettssituasjoner vil man likevel kunne gå lenger i bruk av tvangsbehandlings-

tiltak enn dette ledd hjemler, og man vil da også kunne vurdere bruk av ECT. Straffelo-

vens § 17 om nødrett og helsepersonelloven § 7 gir de rettslige rammer for slike inngrep.» 

48  

 

Helsedirektoratet synes her å legge til grunn at nødrett er et selvstendig rettsgrunnlag som henter 

sitt innhold fra helsepersonelloven § 7 og straffeloven § 17.  

 

Rundskrivet gir videre uttrykk for gjeldende praktisering ved gjennomføringen av psykisk hel-

severn og utdyper i hvilke situasjoner ECT kan benyttes uten samtykke:  

 

 
46 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 160. 

47 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 108–110. 

48 Helsedirektoratet (2017a) s. 70 

https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%c2%a717
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/%c2%a717
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/%c2%a77
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«ECT på nødrettsgrunnlag vil kun være aktuelt å vurdere som et handlingsalternativ for 

pasienter med en alvorlig psykisk tilstand, vanligvis en alvorlig depresjon, og som står i 

en nærliggende og alvorlig fare for å utvikle en livstruende tilstand som følge av dette. 

Det forutsettes videre at andre mulige behandlingstiltak ikke er aktuelle eller ikke har ført 

frem, og at ECT fremstår som det mest forsvarlige behandlingsalternativ for å avverge 

den akutte fare». 49 

 

Rundskrivet oppstiller her enkelte vilkår som må være oppfylt før ECT kan benyttes på nødrett; 

alvorlig psykisk tilstand, som står i nærliggende og alvorlig fare for forverring, at andre mulige 

behandlingstiltak er forsøkt, og at ECT må fremstå som det mest forsvarlige for å avverge den 

akutte fare. De overnevnte vilkårene har store likhetstrekk med vilkårene for vedtak om tvunget 

psykisk helsevern i phvl. § 3-3. Vilkåret om at ECT må fremstå som mest forsvarlig, bygger på 

forsvarlighetskravet, som er en rettslig standard i helseretten.50  

 

Helsedirektoratets rundskriv forutsetter, ved å vise til forarbeidene, at det foreligger adgang til 

å benytte nødrett som tvangsgrunnlag for ECT uten samtykke. Det samme fremgår av Helsedi-

rektoratet i Nasjonal faglig retningslinje. Der heter det at: «kun helt unntaksvis kan bruk av 

ECT uten samtykke anses rettmessig under henvisning til nødrett».51 Vilkårene for at inngrepet 

kan bli rettmessig, er tilnærmet like som i rundskrivet. Nasjonal faglig retningslinje har imid-

lertid supplert vurderingen med en forholdsmessighetsvurdering, som krever at «faren anses 

som særdeles betydelig i forhold til det inngrepet som ECT uten samtykke utgjør». Forholds-

messighetsvurderingen svarer til nødrettsbestemmelsen i strl. 17 annet ledd der en ellers straff-

bar handling blir lovlig dersom «skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved hand-

lingen».  

Etter Helsedirektoratets fortolkning er det altså adgang til å gi ECT uten samtykke på nødrettslig 

grunnlag. På samme måte åpner forarbeidene for at nødrett kan benyttes som et hjemmelsgrunn-

lag for ECT under tvang ettersom det ikke foreligger lovhjemmel for et slikt inngrep. Forarbei-

denes uttalelser står altså i motstrid med phvl. § 4-4 annet ledd.  

 
49 Helsedirektoratet (2017a) s. 70. 
50 Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og § 3-5 (1), spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 
51 Helsedirektoratet (2017b) s. 26  
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Etter dette er situasjonen at formell lov gir et tydelig forbud mot ECT under tvang, mens forar-

beider og forvaltningspraksis åpner for slik tvangsbruk i nødrettssituasjoner. Det er imidlertid 

klart at forarbeider, selv med støtte i forvaltningspraksis ikke kan gi hjemmel, jf. legalitetsprin-

sippets krav til hjemmel i «lov».52  

Det avgjørende er om det rettslige grunnlaget som forarbeidene og forvaltningspraksisen viser 

til, kan utgjøre nødvendig rettsgrunnlag. Dette spørsmålet skal undersøkes i oppgavens hoved-

del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Se avhandlingens punkt 3.3 om lovskravet.  
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3 Menneskerettslige skranker  

 

3.1 Innledende  

 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg de menneskerettslige forpliktelsene som er aktuelt for ECT 

uten samtykke. Bestemmelsene følger henholdsvis av Den Europeiske menneskerettighetskon-

vensjonen (EMK) og Grunnloven. Fremstillingen viser hvilke begrensninger som gjelder for 

forvaltningens maktutøvelse og tvangsbruk, blant annet bruk av ECT under tvang. Sagt på en 

annen måte må all bruk av tvang – eksempelvis ECT-behandling – overfor en pasient være i 

samsvar med menneskerettighetene.  

 

Ved Grunnlovsrevisjonen i 2014 ble det inntatt viktige bestemmelser i Grunnlovens kapittel E 

om menneskerettigheter. Det følger av Grl. § 92 at myndighetene «skal respektere og sikre 

menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om 

menneskerettigheter». Gjennom lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

av 1999 (menneskererettighetsloven) § 2 nr. 1 er disse konvensjonene, eksempelvis EMK, gjort 

til norsk lov. Videre fremgår det av forrangsbestemmelsen i menneskerettighetsloven § 3 at 

disse konvensjonene skal gå foran annen norsk lovgivning ved motstrid (lex superior). For-

rangsbestemmelsen viser at EMK har en svært sterk stilling i norsk rett.  

 

Innledningsvis er det nødvendig å kort redegjøre for forholdet mellom Grunnloven og EMK. 

Selv om Grunnloven formelt sett er den høyeste rettskilden etter lex superior-prinsippet, vil 

EMK reelt sett i større grad utgjøre skranker for myndighetene.53  Dette er fordi konvensjonen 

oppstiller rettigheter som på mange rettsområder er mer vidtrekkende enn rettighetene som kan 

utledes av Grunnloven.54 I tillegg har EMK et sterkt gjennomføringssystem, der Menneskeret-

tighetsdomstolen (EMD) legger grunnlag for en dynamisk rettsutvikling gjennom sin omfat-

tende praksis i individuelle klagesaker.55  

 

Hvordan EMK fortolkes av norske domstoler forklares i Rt. 2005 s. 833 avsnitt 45–47, der det 

heter at: «..ved anvendelse av reglene i EMK skal norske domstoler foreta en selvstendig tolking 

av konvensjonen. Herunder skal de benytte samme metode som EMD. Norske domstoler må 

 
53 Aall (2018) s. 24.  
54 Se forrige note.  
55 Østenstad (2011) s. 44. 
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således forholde seg til konvensjonsteksten, alminnelige formålsbetraktninger og EMDs avgjø-

relser». Dermed vil ofte norske domstoler trekke de samme konklusjoner som EMD.   

 

Det kan også oppstå situasjoner der norsk rett står i motstrid med folkeretten. Dersom slikt er 

tilfelle er hovedregelen at norsk rett skal gå foran folkeretten etter det som kalles det dualistiske 

prinsipp.56 Imidlertid vil domstolene forsøke å unngå slik motstrid ved å tolke/harmonisere be-

stemmelsene, gjerne ved å praktisere presumsjonsprinsippet.57 Presumsjonsprinsippet innebæ-

rer at norsk rett så langt som mulig skal tolkes i samsvar med folkeretten, og da eksempelvis 

EMK.58 Presumsjonsprinsippet kommer til uttrykk i Grunnlovens forarbeider som gjennomgå-

ende uttaler at de nye grunnlovsbestemmelsene skal «forstås i lys av og suppleres med» tilsva-

rende bestemmelse i EMK.59 Dette er også begrunnet med at flere av de nye grunnlovsbestem-

melsene i kapittel E er laget etter mønster fra EMK.60  

 

Vilkårene for lovlig inngrep etter EMK og Grunnloven har noen grunnleggende fellestrekk. For 

det første må det konstateres hvorvidt et tvangstiltak utgjør et inngrep i pasientenes rettigheter 

(punkt 3.2). Forutsatt at tiltaket utgjør et inngrep, blir spørsmålet om tvangsbruken bygger på 

en norm som tilfredsstiller kravene til lovhjemmel etter EMK og Grunnloven (punkt 3.3). Vi-

dere må tvangsinngrepet være begrunnet med et legitimt formål (punkt 3.4). Til slutt må det 

vurderes om tvangsbruken var nødvendig i lys av det menneskerettslige proporsjonalitetskravet 

(punkt 3.5).61  

 

 

3.2 Inngrep 

3.2.1 EMK art. 8 og Grl. § 102 

 

For at et tvangstiltak overhodet skal kunne være i strid med menneskerettighetene, må tiltaket 

innebære et inngrep i en rettighet som er beskyttet av menneskerettighetene. I dette punktet skal 

jeg vise hvilke menneskerettslige bestemmelser ECT under tvang griper inn i. Jeg vil starte med 

pasientenes rett til privatliv, som er beskyttet av EMK art. 8 og Grl. § 102.  

 
56 Se Rt. 2007 s. 234 avsnitt 54.  
57 Se forrige note.  
58 Se Dok. 16 (2011–2012) s. 77–78 sammenholdt med f.eks. Rt. 2010 s. 1445.  
59 Se Dok. 16 (2011–2012). 
60 Bårdsen (2017) avsnitt 20.  
61 Se bla. Rt. 2015 s. 93 avsnitt 60.  
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Etter EMK art. 8 nr. 1 har enhver «the right to respect for his private and family life, his home 

and his correspondence». Det oppstilles dermed et generelt vern om privat- og familieliv, hjem 

og korrespondanse, hvor privat- og familieliv utgjør artikkelens hovedbegrep.62 Retten til re-

spekt for «private life» skal tolkes vidt, da det ikke er mulig å gi en uttømmende definisjon av 

hva ordlyden omfatter.63 

Etter Grl. § 102 første ledd første punktum har «enhver rett til respekt for sitt privatliv, familie-

liv, sitt hjem og sin kommunikasjon». Kjernen av vernet om privatlivet er pasientens fysiske 

integritet.64  

 

Ulike former for tvang har vært prøvd for EMD. I Pretty v. UK-saken fra 2002 kom domstolen 

frem til at «the imposition of medical treatment, without the consent of a mentally competent 

adult patient, would interfere with a person's physical integrity in a manner capable of engaging 

the rights protected under Article 8».65 EMD viser her til alvorligheten av å utføre medisinsk 

behandling under tvang.  

 

Dette følges også opp i blant annet Glass v. UK, der domstolen kommer til at medisinsk be-

handling uten samtykke er «an interference with the […] right to respect for his private life, and 

in particular his right to physical integrity»66 etter EMK art. 8. Det er i dag sikker rett at medi-

sinsk behandling under tvang er å anse som et inngrep i vernet av privatlivet slik det følger av 

EMK art. 8. Videre er det rimelig å legge til grunn at det samme vil være tilfelle etter Grl. § 

102, ettersom EMK art 8. utgjør det rettslige utgangspunkt for privatlivets fred i norsk rett.67 

 

EMDs uttalelser om EMK art. 8 er relevant for avhandlingen ettersom ECT er en medisinsk 

behandling. ECT-behandling uten samtykke vil følgelig være et inngrep på privatlivets fred 

etter EMK art 8 nr. 1 sammenholdt med Grl. § 102 første ledd første punktum.  

 

 

 
62 Aall (2018) s. 214. 

63 Se f.eks. Niemietz v. Germany, avsnitt 27–29.  
64 Orefellen (2008), avsnittet «EMK art. 8». 
65 Pretty v. UK, avsnitt 83.  
66 Glass v. UK, avsnitt 70. 
67 Dok. 16 (2011–2012) s. 168. 
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3.2.2 EMK art. 3 og Grl. § 93 annet ledd 

 

Vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling følger av EMK art. 3 og Grl. § 93 annet 

ledd. Bestemmelsene vil også gjelde for pasienter under psykisk helsevern og er derfor aktuelt 

for ECT under tvang. Ordlyden i bestemmelsene gir uttrykk for at det ikke kan gjøres unntak 

fra vernet. Likevel har EMD tillatt inngrep etter en avveining mellom mål og middel. Det må 

antas at norske domstoler ville gjort det samme ettersom det er klart at bestemmelsen skal tolkes 

i lys av EMDs praksis om art. 3.68  

 

Hvorvidt det foreligger en krenkelse av EMK art. 3 overfor psykiatriske pasienter, beror på om 

handlingen er tvingende medisinsk nødvendig. Dette kommer blant annet til uttrykk i 

Herczegfalvy v. Austria der en pasient ble utsatt for omfattende tvangsbruk på psykiatrisk in-

stitusjon. Pasienten ble blant annet tvangsfôret og tvangsmedisinert. Likevel fant EMD at det 

var en «medical necessity» å gripe inn på denne måten, og at det følgelig ikke forelå en kren-

kelse av EMK art. 3.69 Dette ble blant annet begrunnet i omfanget av isolasjonen samt mang-

lende bevisførsel.  

 

Etter et besøk på Stavanger universitetssjukehus i 2017, utarbeidet Sivilombudsmannen en rap-

port der det blant annet uttrykkes bekymring for bruk av ECT uten samtykke. Det følger av 

rapporten at «ECT på nødrett er et svært inngripende og omstridt behandlingstiltak som utgjør 

en høy risiko for å utsette pasienter for umenneskelig eller nedverdigende behandling.»70 Sivil-

ombudsmannen forutsetter her at EMK art. 3 samt Grl. § 93 annet ledd kan bli aktualisert ved 

bruk av ECT uten samtykke.  

 

Videre er det statens ansvar å påvise at inngrepet var tvingende medisinsk nødvendig, og at 

avgjørelsen er ledsaget av prosessuelle rettssikkerhetsgarantier.71 Derfor må ECT uten sam-

tykke kunne begrunnes ut ifra en tvingende medisinsk nødvendighet. Dette vil bero på en kon-

kret vurdering av det enkelte tilfellet og jeg vil komme tilbake til dette senere i avhandlingen.  

 

 

 
68 Se Dok.16 (2011– 2012) s. 109.  
69 Herczegfalvy v. Austria, avsnitt 82– 84.  
70 Sivilombudsmannen (2017a) s. 7.  
71 Herczegfalvy v. Austria, avsnitt 82.  



17 

 

3.3 Lovskravet 

3.3.1 Innledende 

 

For at et tvangsinngrep skal være lovlig, må tvangsbruken bygge på en norm som tilfredsstiller 

kravene til lovhjemmel etter EMK og Grunnloven. Denne delen av oppgaven vil i hovedsak gi 

en redegjørelse for hvilke krav som stilles til lovhjemmel ved tvang. I avhandlingens del 4 til 7 

vil jeg gå igjennom de ulike rettsgrunnlagene som kan utgjøre en mulig hjemmel for bruk av 

ECT uten samtykke. Hvorvidt de aktuelle hjemmelsgrunnlagene er i samsvar med lovskravet 

vil bli vurdert fortløpende. 

 

Det menneskerettslige lovskravet følger av EMK art. 8 nr. 2. Etter bestemmelsen må inngrepet 

være «in accordance with the law» for å ikke stride med konvensjonen. Praksis fra EMD viser 

at domstolen har akseptert at ulovfestet nasjonal rett danner grunnlag for tvangsinngrep.72 

Norge har en lang tradisjon for et strengt legalitetsprinsipp, mens sedvane og ulovfestet rett 

synes å være dypere forankret i resten av Europa.73 Som vi skal se i kapittelet under, stiller Grl. 

§ 113 som utgangspunkt et strengere krav til grunnlaget for inngrep enn det som følger av EMK. 

EMD har i stedet konsentrert seg om normens forutberegnelighet.74 

 

Avhandlingen dreier seg om mulige rettslige grunnlag for bruk av ECT under tvang. Det finnes 

ingen klar lovbestemmelse etter norsk rett som gir hjemmel til slikt inngrep, og vi er derfor på 

ulovfestet område. I lys av det overnevnte må det kunne antas at EMK art. 8 annet ledd har et 

mildere lovskrav, som i større grad åpner for bruk av tvang på ulovfestet grunnlag.75 Derfor vil 

oppgaven sette søkelys på det noe strengere forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet etter Grl. 

§ 113.  

 

 

3.3.2 Legalitetsprinsippet, jf. Grl. § 113 

 

Det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet er nedfelt i Grl. § 113 der det heter at «[m]yndig-

hetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov».  

 
72 Se f.eks. Sunday Times v. UK, avsnitt 47.  
73 Aall (2018) s. 133–139.  
74 Se Sunday Times v. UK, avsnitt 47 og avhandlingens punkt 3.3.2 om grl. § 113. 
75 Aall (2018) s. 145.  
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Legalitetsprinsippet kan angis positivt ved at «inngrep i borgernes private forhold trenger hjem-

mel i lov»76 som utgjør det materielle legalitetsprinsippet. Legalitetsprinsippet kan også angis 

negativt der «lovhjemmel er nødvendig hvis det ikke foreligger annet grunnlag for kompe-

tanse»77 (det formelle legalitetsprinsippet).    

 

I dag er inndelingen ovenfor primært av akademisk interesse, ettersom det er den materielle 

tilnærmingen som er valgt i Grl. § 113.78 Det er også forståelsen av det materielle legalitets-

prinsippet som ligger nærmest opp til ordlyden i Grl. §113.  

 

Den materielle forståelsen av legalitetsprinsippet underbygges i Rt. 2010 s. 612 (Sårstell)79. I 

dommen fremhever Høyesterett at det som utgangspunkt i «norsk rett gjelder et alminnelig krav 

om hjemmel eller rettsgrunnlag ikke bare for vedtak, men også for faktiske handlinger som kan 

sies å virke inngripende for enkeltpersoner – herunder i tilknytning til offentlig pleie og helse-

hjelp».80 Mye taler for at Høyesterett ved denne presiseringen tar endelig stilling til hjemmels-

kravet ved faktiske handlinger, og at rettstilstanden i dag bygger på en materiell tilnærming til 

legalitetsprinsippet.81 Som utgangspunkt gjelder lovskravet også for faktiske handlinger fra for-

valtningens side.  

 

Legalitetsprinsippets rettslige innhold består grunnleggende sett av tre komponenter: i) et krav 

om at bare lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov kan tjene som rettsgrunnlag for inngrep 

overfor den enkelte, ii) begrensninger i adgangen til utvidende tolking og analogisk anvendelse, 

og iii) et krav om tilgjengelighet og tilstrekkelig presisjon.82 

 

i) Begrepet «lov», sikter til formell lov gitt av Stortinget.83 En forskrift vil også kunne oppfylle 

lovskravet, forutsatt at forskriften holder seg innenfor hjemmelslovens grenser. Det er kun lover 

 
76 Eckhoff (2014) s. 341.  
77 Eckhoff (2014) s. 342.  
78 Se om begrunnelsen for dette i Dokument 16 (2011– 2012) s. 249. 
79 Dommen vil drøftes ytterligere under avhandlingens kapittel 7. Dommen har for øvrig mange populærnavn, 

som «Tvangsvask» og «Huleboerdommen». Jeg vil i det følgende bruke «Sårstell».  
80 Rt. 2010 s. 612 avsnitt 27.  
81 Graver (2019) s. 211.  
82 Kierulf (2018) note 256D.  

83 Samt provisoriske anordninger etter Grl. § 17. 

https://min.rettsdata.no/?_ga=2.254073608.1298782309.1613736365-21587174.1613647445#/Dokument/gL18140517z2EzA717
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som er gitt av Stortinget som har demokratisk legitimitet, og som følgelig representerer folke-

viljen. Dersom man tenker seg et samfunn uten et slikt lovskrav, ville i utgangspunktet forvalt-

ningen kunne laget sine egne regler og praksiser så fremt det ikke strider med de øvrige men-

neskerettighetene. Dersom eksempelvis ECT-behandling uten samtykke kun skulle følge av 

forvaltningens egne retningslinjer, ville dette vært høyst problematisk med hensyn til pasientens 

rettssikkerhet.  

 

ii) Legalitetsprinsippet skal også fremme forutberegnelighet. Høyesterett uttalte i dommen Rt. 

2014 s. 1105 (Kommunikasjonskontroll) at det etter Grl. § 113 også gjelder kvantitative lovs-

krav som skal ivareta forutberegneligheten; «[l]oven må være tilgjengelig og så presis som for-

holdene tillater».84  

 

Kravene til presisjon og tilgjengelighet er åpenbart inspirert av EMDs praksis.85 I EMD dom-

men Sunday Times v. UK uttalte domstolen at «the citizen must be able to have an indication 

that is adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a given case». Presisjon-

skravet innebærer at den enkelte «must be able – if need be with appropriate advice – to foresee, 

to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may 

entail».86  

 

iii) Det er i utgangspunktet lite rom for analogi og utvidende tolkning på de rettsområdene der 

legalitetsprinsippet er strengest, henholdsvis strafferetten og psykisk helsevern. På disse retts-

områdene står hensynet til forutberegnelighet helt sentralt. De krav til forutberegnelighet som 

ligger til grunn for kravet om lovhjemmel, tilsier videre at loven ikke må tolkes på en måte som 

ikke naturlig kunne forutses.  

 

I HR-2016-1458-A (Haxi) tar Høyesterett stilling til om det var grunnlag for en analogisk an-

vendelse av den straffesanksjonerte løyveplikten. Spørsmålet var om mobilappen «Haxi» var å 

anse som «offentlig plass» jf. yrkestransportloven § 4. Om dette uttaler førstvoterende i avsnitt 

16: «En eventuell utvidelse av den straffesanksjonerte løyveplikten må, av hensyn til lovskravet 

som jeg har vært inne på, uansett skje ved ny lovgivning, ikke gjennom analogisk anvendelse 

av lovregelen om løyveplikt...». Dersom Høyesterett motsetningsvis hadde tolket seg frem til 

 
84 Rt. 2014 s. 1105 avsnitt 30.  
85 Kierulf (2018) note 256D.  
86 Sunday Times v. UK avsnitt 49.  
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at taxisjåføren hadde tilbudt sin tjeneste et fysisk sted slik loven krevde, ville hensynet til fo-

rutberegnelighet svekkes.  

 

En borger skal kunne se i loven hvilke straffebud som kan medføre straff, på samme måte som 

en pasient skal kunne se i loven hvilke tvangsinngrep som kan bli utført mot hans vilje. Dersom 

myndighetene utfører slike inngrep på grunnlag av analogisk anvendelse eller utvidende tolk-

ning av en bestemmelse, vanskeliggjør det borgernes rettsstilling. 

 

I særegne tilfeller kan også sedvaner og domstolsskapt rett gi hjemmel for inngrep. Ett eksempel 

på dette finnes i dommen inntatt i Rt. 2007 s.404 (Brennpunkt)87, der det med henvisning til 

forarbeidene til Grl. § 100 ble uttalt at inngrep i ytringsfriheten unntaksvis kan skje med hjem-

mel i det da ulovfestede personvernet.  

 

Legalitetsprinsippet kan også utgjøre et tolkningsprinsipp, ved å stille krav om at lovhjemme-

len er tilstrekkelig klar. Som tolkningsprinsipp innebærer legalitetsprinsippet at lovhjemler 

om inngripen må tolkes med forsiktighet. Videre stilles det strengere krav til en klar lovhjem-

mel der inngrepet er alvorlig, altså vil hjemmelskravet være relativt. Dette kommer til uttrykk 

i Rt. 1995 s. 530 (Fjordlaks) der Høyesterett slår fast at «...kravet til lovhjemmel må nyanse-

res blant annet ut fra hvilket område en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan det ram-

mer og hvor tyngende det er overfor den som rammes».88 I avhandlingens neste punkt skal det 

undersøkes hvordan legalitetsprinsippet og den såkalte «Fjordlaksformelen» får betydning for 

avhandlingenes spesifikke rettsområde; psykisk helsevern. 

 

 

3.3.3 Særlig om legalitetsprinsippet i psykisk helsevern 

 

En moderne rettsstat forsøker å balansere samfunnets behov for vern opp mot individets inte-

gritet og rettssikkerhet. Ved bruk av tvang overfor psykisk syke pasienter kommer dette særlig 

på spissen. Alle tvangsinngrep krever i utgangspunkt hjemmel i lov, og legalitetsprinsippet 

fungerer således som en skranke for tvangsbruk.  

 

 
87 Se flertallets drøftelse avsnitt 67 til 86.  
88 Rt. 1995 s. 530 (Fjordlaks) s. 537.  

https://min.rettsdata.no/?_ga=2.254073608.1298782309.1613736365-21587174.1613647445#/Dokument/gL18140517z2EzA7100
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Tvang ligger innenfor legalitetsprinsippets kjerneområde. Selv om det kan være gode grunner 

for å gjennomføre tvang, vil det være ulovlig dersom man ikke følger lovoppstilte fremgangs-

måter.89 Dette skal illustreres gjennom Rt. 1989 s.1079 (Barnevernsjef). I dommen ble en bar-

nevernsjef dømt for å ha laget et fiktivt vedtak om omsorgsovertakelse. Vedtaket ble så brukt 

som tvangsgrunnlag for å kunne holde en rusavhengig tilbake i en psykiatrisk institusjon. By-

retten kom til at barnevernsjefen ble frikjent da han hadde handlet i nødrett til jentas beste.90 

Høyesterett kom derimot til at slik frihetsberøvelse er et så alvorlig inngrep, at det å lage fiktive 

tvangsgrunnlag måtte anses som «graverende».91 

 

Barnevernsjefdommen ligger noe tilbake i tid, men det må antas at dommen fortsatt er relevant 

i dag. Dette blant annet fordi Grl. § 113 kun er ment som en kodifisering av det ulovfestede 

legalitetsprinsippet som gjaldt da dommen i 1989 ble avsagt.92  Legalitetsprinsippet utgjorde en 

klar skranke for å kunne «konstruere» et tvangsgrunnlag, selv om det ble hevdet å være til jentas 

eget beste.  

 

Et strengt legalitetsprinsipp gjenspeiles i tvangshjemlene i psykisk helsevernloven. Eksempel-

vis inneholder phvl. § 3-3 en rekke kumulative vilkår for å kunne fatte tvangsvedtak. Utover de 

lovfastsatte tilfellene er det (svært) begrenset adgang til å anvende tvang.93 

 

Oppsummeringsvis står altså legalitetsprinsippet spesielt sterkt ved tvangsinngrep innen psy-

kisk helsevern. Dette må danne utgangspunktet for den videre drøftelsen av hvorvidt det fore-

ligger rettslig grunnlag for bruk av ECT under tvang.  

 

 

3.4 Kravet til legitimt formål 

For at inngrep i en menneskerettighet skal være lovlig, stilles det krav til inngrepets formål. 

EMK art. 8 annet ledd oppstiller en uttømmende liste med hvilke formål som regnes som 

 
89 Kjønstad (2017) s. 461. 
90 Rt. 1989 s. 1079 (s. 1081). 
91 Rt. 1989 s. 1079 (s. 1082).  
92 Se Dok. 16 (2011– 2012) punk. 41.  
93 Syse (2016) s. 202.  
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legitime. Eksempelvis vil «protection of the health» kunne legitimere et inngrep. Hva som reg-

nes som legitimt formål etter EMK art. 3 følger av EMDs praksis.  

Menneskerettighetene som følger av Grunnloven, stiller de samme kravene til formål som 

EMK. Grl. § 102 første ledd er utformet etter mønster av EMK art. 8 og det følger av rettspraksis 

at inngrep i retten til privatliv må begrunnes med et legitimt formål.94 Likedan må inngrep i 

vernet mot umenneskelige og nedverdigende behandling etter Grl. § 93 annet ledd være for-

målsmessig. For behandling av ECT vil trolig beskyttelse av helsen være det mest aktuelle for-

målet.  

ECT kan være en behandlingsform for alvorlig deprimerte som ikke har opplevd bedring av 

andre former for behandling eller medisinering. Som det er uttalt i kommentarutgaven til psy-

kisk helsevernloven § 4-4 annet ledd kan det «...være aktuelt å vurdere ECT hvor det foreligger 

en akutt fare for liv og helse».95 Det er dermed nærliggende å anta at formålet om «protection 

of the health» er oppfylt for bruk av ECT dersom det blir brukt for å beskytte pasientens helse 

fra forverring.  

 

 

3.5 Proporsjonalitetskravet 

 

Noen menneskerettigheter kan ikke begrenses ut ifra en proporsjonalitetsvurdering. Eksempel-

vis er EMK art. 3 samt Grl. § 93 annet ledd slike unntaksfrie rettigheter. Dette innebærer at 

domstolene må håndheve disse, selv om hensynene som taler for inngrepet er tungtveiende.96 

Dette illustreres blant annet i en nyere dom fra EMD, Cwik v. Polen. I forbindelse med EMK 

art. 3 uttaler EMD at «[t]he prohibition in question is absolute, for no derogation from it is 

permissible even in the event of a public emergency threatening the life of the nation or in the 

most difficult circumstances […]».97  

De fleste menneskerettigheter handler imidlertid om en avveining mellom kryssende interesser, 

derav kravet til proporsjonalitet eller forholdsmessighet. Kravet til proporsjonalitet kan utledes 

 
94 Se bla. Rt. 2014 s.1105 avsnitt 28. 
95 Helsedirektoratet (2017a) s. 27.  
96 Aall (2018) s. 151.  
97 Cwik v. Polen avsnitt 60.  
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av EMK art. 8 til 11, der det heter at inngrepet må være «necessary in a democratic society». 

Statene har en viss skjønnsmargin («margin of appreciation») ved disse vurderingene.98  

I dommen Olsson v. Sweden presiserer EMD hva som ligger i denne nødvendighetsvurder-

ingen: «the interference corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is pro-

portional to the legitimate aim pursued.»99 EMD angir her en proporsjonalitetsvurdering der det 

må vurderes om det foreligger et tvingende samfunnsbehov for inngrepet, og at dette inngrepet 

igjen står i et rimelig forhold til formålet. Intensiteten i proporsjonalitetsvurderingen varierer 

med inngrepets styrke.100 

 

Etter dette kan vi utlede en tredelt vurdering. For det første må det foretas en vurdering av 

inngrepets egnethet, herunder om inngrepet er egnet til å oppnå formålet med å gripe inn. Der-

etter må det foretas en behovsvurdering, hvor det må undersøkes behovet for akkurat dette 

inngrepet for å avhjelpe det konkrete tilfelle. Avslutningsvis kan proporsjonalitetsvurderingen 

foretas.101  

For det første må ECT-behandling være egnet til å oppnå formålet om «protection of health». 

Her viser jeg til vurderingen i forrige punkt der jeg kom til at formålet trolig er oppfylt for bruk 

av ECT dersom det blir brukt for å beskytte pasientens helse fra forverring. Dersom ECT av-

verger et mulig selvmord, må behandlingen anses klart fordelaktig. Utfordringen er at man vet 

lite om effekten av slik behandling.102  

Videre må det vurderes om det er behov for akkurat ECT for å avhjelpe den aktuelle situasjonen. 

ECT er som nevnt i forarbeidene et «alvorlig inngrep»,103 jf. phvl. § 4-4 annet ledd. Inngrepets 

alvorlighet taler derfor for at andre, mildere inngrep skal prøves først. Dette samsvarer også 

med helserettens såkalte minste inngreps prinsipp, som går ut på at det minst inngripende tilta-

ket skal benyttes. Dersom mildere inngrep er forsøkt uten effekt, kan det imidlertid være behov 

for ECT uten samtykke.  

 
98 Dok. 16 (2011– 2012) s. 70 flg.  
99 Olsson v. Sweden avsnitt 67.  
100 Aall (2018) s. 153.  
101 Aall (2018) s. 152– 154.  
102 Leiknes (2015) s. 6. 
103 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 160. 
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Til slutt må det foretas en proporsjonalitetsvurdering mellom inngrepsintensiteten og behovet 

for inngrep. Intensiteten av ECT er betydelig da pasienten under behandlingen må legges i nar-

kose, og det er mulighet for hukommelsestap i etterkant. Dersom man veier behovet for ECT – 

en omdiskutert behandling – opp mot intensiteten av inngrepet for pasienten, er det etter dette 

vanskelig å forsvare at ECT uten samtykke er nødvendig etter en proporsjonalitetsvurdering.  

 

Det kan imidlertid foreligge tilfeller der pasienten hadde tatt sitt eget liv hvis det ikke var for 

ECT-behandlingen. Det kan også være tilfeller der ingen andre (mildere) behandlingstiltak har 

hatt effekt. I slike tilfeller vil inngrepet bestå proporsjonalitetsvurderingen og dermed ikke være 

ulovlig.  

 

 

3.6 Oppsummering  

 

Spørsmålet jeg stilte for denne delen av avhandlingen var om ECT under tvang etter gjeldende 

rett er forenlig med pasientens menneskerettigheter.  

 

ECT som medisinsk behandling kan altså utgjøre et inngrep etter EMK art. 8 og trolig også Grl. 

§ 102. For at ECT under tvang skal være i samsvar med EMK art. 3 og Grl. 93 annet ledd må 

inngrepet begrunnes ut ifra en tvingende medisinsk nødvendighet. 

 

Lovskravet, og da spesielt Grl. § 113, utgjør en skranke for myndighetenes bruk av tvang. Det 

stilles blant annet krav om en klar, presis og tilgjengelig lovhjemmel. Når det gjelder et så 

alvorlig inngrep som ECT uten samtykke, stilles det enda strengere krav til lovhjemmel. Hvor-

vidt lovskravet er oppfylt for bruk av ECT under tvang vil følgelig bero på hvilket rettslig 

grunnlag som anvendes for inngrepet.  

 

Kravet til inngrepets formål, «protection of the health», er oppfylt dersom ECT blir brukt for å 

beskytte pasientens helse fra forverring. ECT må også være egnet til å oppnå dette formålet, 

samt nærmest fremstå som den eneste hensiktsmessige behandlingen for å kunne bestå propor-

sjonalitetsvurderingen.  
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Jeg vil i de neste kapitlene gå gjennom ulike rettslige grunnlag som kan begrunne ECT uten 

samtykke. Hvorvidt de mulige hjemmelsgrunnlagene er i samsvar med menneskerettighetene, 

blir vurdert under hvert av kapitelene.  
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4 Hjelpeplikten i helsepersonelloven § 7 

 

Som jeg redegjorde for i punkt 2.3 ovenfor, er det blant annet lagt til grunn i Helsedirektoratets 

rundskriv om psykisk helsevernloven at helsepersonelloven (hpl) § 7 gir de rettslige rammene 

for ECT uten samtykke.104 Spørsmålet i denne delen er om et rettslig grunnlag for ECT uten 

samtykke kan utledes av hpl § 7.  

 

Enhver har hjelpeplikt overfor mennesker som er i nød. Helsepersonells plikt til å hjelpe går 

noe lenger, jf. hpl. § 7.105  Det følger av bestemmelsens første ledd første punktum at helseper-

sonell skal «straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nød-

vendig». Hjelpeplikten gjelder selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, eller om pasi-

enten motsetter seg helsehjelpen, jf. første ledd annet punktum. Unntaket fra plikten følger av 

pbrl. § 4-9 og gjelder pasientens rett til å nekte helsehjelp i «særlige situasjoner». ECT-behand-

ling vil ikke utgjøre en slik «særlig situasjon» da det ikke er tale om blodoverføring, sultestreik 

eller livsforlengende behandling av døende pasienter.106 

 

Ordlyden «påtrengende nødvendig» tilser at det må foreligge en nødsituasjon, noe som akutt 

må iverksettes. En naturlig språklig forståelse av ordlyden kan også tilsi at det ikke finnes noen 

annen hjemmel i loven for behandling enn nødrett, og at hjelpen derfor er «påtrengende nød-

vendig».  

 

Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at «påtrengende nødvendig» innebærer et visst 

skjønn, og at det skal ganske mye til for at plikten skal inntre.107 I vurderingen må det legges 

vekt på om det er fare for alvorlig forverring av helsetilstanden.108 Både terskelen for iverkset-

telse, og selve vurderingen, kan sammenlignes med straffeloven § 17. For at hjelpen lovlig skal 

iverksettes må det foreligge en situasjon som ligger tett opp til det man vil kalle en nødsituasjon.  

 

Videre angir forarbeidene holdepunkter for hvor den nedre grensen for «påtrengende nødven-

dig» kan trekkes. Her fremkommer det at vilkåret «påtrengende nødvendig» også angir en 

 
104 Helsedirektoratet (2017a) s. 70. 
105 Befring (2016) s. 44. 
106 Jf. pbrl. § 4-9 første og annet ledd.  

107 Ot.prp. nr. 13 (1998–1999) s. 219–220. 

108 Ot.prp. nr. 13 (1998–1999) s. 219–220. 
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tidsavgrensning for helsehjelpen, og at hjelpeplikten eksempelvis opphører dersom pasienten 

har kommet seg til sykehus eller i ambulansen.109   

Befring skriver at vilkåret «påtrengende nødvendig» åpner opp for at helsepersonell kan gå 

utenfor pasientens egen vilje og autonomi, dersom situasjonen har en høy hastegrad.110 Hjelpe-

plikten fungerer dermed som et motstykke til utgangspunktet om at all helsehjelp krever pasi-

entens samtykke111, og at pasienten har rett til å fravelge behandling.112  

Det foreligger altså en viss adgang til tvangsbehandling etter hpl. § 7 som ligner på bestemmel-

sene om tvang i psykisk helsevernloven.113 Spørsmålet er om bestemmelsen også kan fungere 

som en tvangshjemmel for ECT.  

For akutt behandling med psykiatriske hjelpemidler er det gitt hjemmel for dette uten samtykke 

i phvl. kap. 4. Når det foreligger en akutt nødsituasjon som det vises til i hpl. § 7, må man ha 

en plikt til å behandle i samme grad som man har hjemmel til i psykisk helsevernloven.114 Det 

kan imidlertid spørres om hjelpeplikten strekker seg lengre enn det som følger av psykisk hel-

severnloven. Har helsepersonell f.eks. en plikt til å bruke ECT på en alvorlig deprimert pasient 

som ikke har samtykket, dersom det foreligger umiddelbar livsfare?  

På den ene siden er helsepersonells fremste plikt å redde liv, og dette understrekes i hpl. § 7 

første ledd. Dette kan tale for at plikten for å redde liv går foran tilnærmet alt, også betenkelig-

hetene ved å gi ECT uten samtykke. Etter bestemmelsens andre ledd vises det ikke til andre 

begrensninger for hjelpeplikten enn de som følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9. 

Ordlyden tilsier dermed at helsepersonell har en plikt til å yte helsehjelp til pasientene i alle 

andre situasjoner. Dette taler for at ECT uten samtykke i visse tilfeller kan utføres med grunnlag 

i hpl. § 7.   

Halvorsen fremholder at det foreligger et «behandleransvar», som innebærer en «rett til å be-

handle selv om det ikke foreligger annet rettsgrunnlag (samtykke eller særlig lovhjemmel)».115 

Behandleransvaret kan ifølge Halvorsen utledes av den tidligere legeloven § 27, som tilsvarer 

 
109 Ot.prp. nr. 13 (1998–1999) s. 219–220. 
110 Befring (2016) s. 33. 
111 jf. bla. phvl. § 2-1 jf. § pbrl. 4-1. 
112 Duvaland (2016) s. 151. 
113 Kjønstad (2007) s. 150. 
114 Bovim (2005) s. 99. 
115 Halvorsen (1998) s. 152. 
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dagens hpl. § 7. Videre skriver hun at det er en lang tradisjon for å godta behandleransvaret som 

tillatelse, nemlig i form av nødrett.116 Hun presiserer imidlertid at behandlerplikten i seg selv 

«ikke gir tillatelse eller frihet til å behandle noen mot deres vilje» ettersom selvbestemmelses-

retten dermed ville være helt uten betydning.117 Slik jeg tolker Halvorsen synes hun å mene at 

behandleransvaret også innebærer en særlig rett til å gi behandling i nødsituasjoner, og at det 

da er nødretten som gir hjemmel for behandling uten samtykke.  

Selv om det skulle være lovlig å gi ECT ut fra nødrettsbetrakninger, eller i situasjoner hvor det 

er «påtrengende nødvendig», er det fremdeles en kontroversiell behandling. Det følger av for-

arbeidene til phvl. at «[d]epartementet vil allikevel framheve at det er store etiske betenkinger 

ved å åpne opp for tvangsbehandling med ECT».118 Hpl. § 7 gir helsepersonell en plikt til å yte 

«den helsehjelpen de evner». Bovim skriver at i denne sammenheng at det ville vært underlig 

om helsepersonell hadde en plikt til å gi en behandling de kanskje ikke står inne for, og dermed 

ikke «evner».119 I denne forbindelse nevner han ECT-behandling uten samtykke, som et eksem-

pel på behandling som ikke synes å være i tråd med de faglige anerkjente metoder. Bovim 

fremholder at det er mer nærliggende å la denne regelen falle utenfor behandlingen helseperso-

nell «evner» og dermed er forpliktet til å gi etter hpl. § 7. Argumentet kan trekke i retning av at 

hjelpeplikten ikke utgjør en hjemmel for ECT uten samtykke.  

På den annen side må det tas i betraktning at helsepersonells syn på ECT nok har endret seg 

siden Bovims avhandling ble skrevet i 2005, blant annet grunnet nyere forskning. Eksempelvis 

har forvaltningen selv utarbeidet veiledere i form av rundskriv og Nasjonal faglig retningslinje 

som åpner opp for ECT under tvang i visse situasjoner. Når dette er veiledere som helseperso-

nell i dag må forholde seg til, virker det unaturlig at de ikke skal kunne «evne» det. Dette taler 

for at Bovims argument kanskje er noe foreldet, i lys av dagens praksis.   

Slik jeg ser det, er det også usikkert om hpl. § 7 i det hele tatt åpner opp for å vektlegge den 

enkeltes oppfatning av behandlingsmåter i vurderingen av hva de «evner», slik Bovim synes å 

mene. Jeg kan ikke finne noen andre rettskilder som støtter hans fortolking av vilkåret. Forar-

beidene uttaler f.eks. at henvisningen til den hjelp de «evner» må sees i sammenheng med 

 
116 Halvorsen (1998) s. 154.  
117 Halvorsen (1998) s. 153. 
118 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 109.  
119 Bovim (2005) s. 100.  
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forsvarlighetsplikten som blant annet innebærer en plikt til å holde seg faglig oppdatert.120 For-

arbeidenes fortolkning er ganske ulik Bovims. Jeg velger derfor å tillegge forarbeidene større 

vekt enn Bovims uttalelser.    

Videre er det relativt sjelden ECT blir brukt som akutt behandling. Hjelpeplikten gjelder øye-

blikkelig hjelp der helsehjelpen er «påtrengende nødvendig», og som nevnt ovenfor gjelder 

plikten kun et relativt kort tidsrom. Det er ikke sjeldent at de som blir behandlet med ECT 

allerede er innlagt under tvang, og man normalt sett har god tid på å vurdere om behandlingen 

er hensiktsmessig. Det vil som regel være flere leger som kan vurdere situasjonen, og man har 

tid til å overveie hensyn og vilkår. Dersom det er akutt selvmordsfare vil det heller være aktuelt 

å holde pasienten tilbake under tvang, slik det følger av psykisk helsevernloven. Det er derfor 

gode grunner som taler for at hjelpeplikten ved øyeblikkelig hjelpstilfeller ikke er anvendelig 

for ECT-situasjoner under tvang.  

For at hpl. § 7 skal kunne brukes som en inngrepshjemmel må den oppfylle våre menneske-

rettslige forpliktelser. Grunnet sammenfallende hensyn legger jeg til grunn at en situasjon som 

oppfyller hpl. § 7 om «påtrengende nødvendighet», også vil tilfredsstille kravet til «tvingende 

medisinsk nødvendighet», og følgelig være i samsvar med EMK art. 3 samt Grl. § 93 annet 

ledd.  

I tillegg må inngrepshjemmelen tilfredsstille legalitetsprinsippets krav om en klar, presis og 

tilgjengelig lovhjemmel. Legalitetsprinsippet utgjør videre en skranke for utvidende tolking.  

Vilkåret «påtrengende nødvendig» åpner opp for at helsepersonell kan foreta en skjønnsmessig 

vurdering. Slike skjønnsmessige vurderinger strider i utgangspunktet med legalitetsprinsippets 

krav til en klar og presis lovhjemmel. På den annen side er det ikke alltid det er mulig å gi helt 

presise lovhjemler da samfunnet er i konstant endring og nye hensyn gjør seg gjeldende. Man 

må derfor et stykke på vei akseptere skjønnsmessige inngrepshjemler.121  

I Sunday Times v. UK kommer EMD med noen generelle betraktninger om slike skjønns-

messige hjemler: «…whilst certainty is highly desirable, it may bring in its train excessive ri-

gidity and the law must be able to keep pace with changing circumstances».122 Dermed åpner 

 
120 Ot.prp.nr.13 (1998–1999) side 219. 
121 Aall (2018) s. 133.  
122 The Sunday Times v. UK avsnitt 49.  
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lovskravet opp for at forvaltningen skal kunne foreta konkrete vurderinger basert på skjønn 

dersom loven åpner for det. Det kan etter dette synes som at statene har et visst slingringsmonn 

ved utformingen av inngrepshjemler. Imidlertid gjaldt Sunday Times v. UK uenigheter rundt 

en avis og hva den kunne publiseres i lys av ytringsfriheten. Dommen skiller seg dermed be-

traktelig fra vurderingen av mulig inngrepshjemmel for ECT under tvang, og det er følgelig 

andre hensyn som gjør seg gjeldende. Som nevnt i punkt 3.3.3 står legalitetsprinsippet spesielt 

sterkt ved tvang i psykisk helsevern.  

Legalitetsprinsippet utgjør videre en skranke for å tolke lovbestemmelser utvidende og det kan 

kreves at inngrepshjemler skal tolkes snevert.123 Dersom man hadde kommet til at hpl. § 7 

kunne utgjøre tilstrekkelig hjemmel, vil det være en utvidende tolkning av bestemmelsen og 

følgelig stride mot legalitetsprinsippet. Dette ville igjen ha svekket rettssikkerheten for pasien-

ten det gjelder.  

Ettersom legalitetsprinsippet krever en klar og presis lovhjemmel, kan ECT neppe foretas med 

en så skjønnsmessig hjemmel, når inngrepet er såpass alvorlig.  

Konklusjonen synes etter dette å være at ECT-behandling uten samtykke ikke kan hjemles i 

hpl. § 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 Aall (2018) s. 141. 
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5 Straffrihet ved nødrett i straffeloven § 17 

 

5.1 Innledende  

Det fremkommer av forarbeidene til psykisk helsevernloven at ECT-behandling kan utføres 

uten pasientens samtykke dersom det er fare for pasientens liv eller at vedkommende kan få 

alvorlig helseskade.124 Deretter viser forarbeidene til straffelovens bestemmelse om nødrett.125 

Det samme er lagt til grunn i rundskrivet til psykisk helsevernloven der det heter at straffeloven 

§ 17 angir de rettslige rammer for slike inngrep.126 Nasjonal retningslinje om bruk av ECT synes 

også å bekrefte dette synspunktet.127  

Nødrettsbestemmelsen i strl. § 17 lyder som følger: 

 

«En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når 

a) Den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for 

skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og 

b) Denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.» 

 

 

ECT-behandling uten samtykke vil normalt innebære en objektiv overtredelse av straffelovens 

bestemmelser om kroppskrenkelse (strl. § 271), krenkelse av privatlivets fred (strl. § 267) samt 

tvang (strl. § 251). Det er følgelig også dette som vil utgjøre den «straffbare handlingen» jf. 

strl. § 17 første ledd. Hvorvidt de øvrige vilkårene for å kunne ilegge helsepersonell en eventuell 

straff faller utenfor avhandlingen.  

 

I dette kapittelet vil jeg undersøke om det kan utledes et rettslig grunnlag for ECT uten sam-

tykke etter straffelovens nødrettsbestemmelse. Spørsmålet er da i hvilke tilfeller – om noen – 

vilkårene etter strl. § 17 bokstav a og b vil være oppfylt for ECT-behandling uten samtykke.  

 

 

 
124 Ot.prp. nr.11 (1998–1999) s.109. 

125 Se forrige note.  
126 Helsedirektoratet (2017a) s. 70. 
127 Helsedirektoratet (2017b) s. 26.  
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5.2 Særlig om «hjemmel» og «straffrihetsgrunn» 

 

Innledningsvis finner jeg det nødvendig å kort kommentere distinksjonen mellom «straffrihets-

grunn» og «hjemmel». Strl. § 17 angir i utgangspunktet en straffrihetsgrunn, jf. ordlyden «hand-

ling som ellers ville vært straffbar, er lovlig når..». Med dette menes at en handling som i ut-

gangspunktet er ulovlig, blir lovlig, dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Dette innebæ-

rer at helsepersonell som utfører en ulovlig ECT-behandling, går fri for straff dersom inngrepet 

var i samsvar med nødrettsbestemmelsen. Selv om straffen suspenderes, kan det likevel hende 

at pasienten har rett til (pasientskade)erstatning, ettersom erstatning krever lavere skyldgrad 

enn straff.128   

 

Om strl. § 17 ikke bare fritar for straff, men også kan gi hjemmel, er et tolkningsspørsmål. 

Dersom en rettskilde utgjør en hjemmel, vil handlingen være lovlig i kraft av hjemmelens ek-

sistens. Hvis ECT under tvang hadde fulgt dirkete av en lovhjemmel, ville bruken på gitte vilkår 

være lovlig. Det var ikke ønskelig å lovfeste ECT ved vedtakelsen av psykisk helsevernloven i 

1999.129  

 

Det kan imidlertid argumenteres for at resultatet uansett vil bli det samme. Ettersom strl. § 17 

sier at handlingen blir «lovlig», så vil det i prinsippet medføre at den også får «hjemmel». Si-

vilombudsmannen skriver uttrykkelig at «som hjemmel [for bruk av ECT uten samtykke] bru-

kes straffelovens nødrettsbestemmelse».130 Andre kilder omtaler strl. § 17 som en mulig hjem-

mel, og jeg velger å følge denne konvensjonelle måten å omtale den på.131   

 

 

 

5.3 Kan strl. § 17 gi hjemmel for bruk av ECT uten samtykke? 

 

5.3.1 Strl. § 17 bokstav a 

 

 
128 Matningsdal (2020) note 105.  

129 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 108–110. 

130 Sivilombudsmannen (2017a) s. 34. 
131 Se f.eks. Bovim (2005) s. 15. 
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Det første vilkåret som må være oppfylt er «fare for skade» – en skaderisiko jf. strl. § 17 bokstav 

a. Den mest nærliggende språklige forståelsen av uttrykket vil være at noe av verdi kan bli helt 

eller delvis ødelagt. Etter forarbeidene til straffeloven er det uten betydning hvordan denne 

skaderisikoen har oppstått, eller hva den består i.132  

 

For ECT-behandling vil den aktuelle «fare for skade» typisk være selvmordsfare. Det vil også 

være uten betydning at denne selvmordsfaren er forårsaket av pasienten selv, jf. forarbeidene.  

Neste vilkår er at denne faren må gjelde skade på «liv og helse», som også vil være tilfellet 

dersom pasienten har sluttet å ta til seg næring eller dersom pasienten får vrangforestillinger 

som følge av en alvorlig depresjon eller psykose. Man kan altså se for seg en helsetilstand som 

er så alvorlig at det vil være uakseptabelt for helsepersonell å ikke foreta seg noe. Det er videre 

klart at liv og helse er en «lovlig interesse».133 

 

I formuleringen «kan ikke avverges på annen rimelig måte» ligger at nødrettshandlingen ikke 

behøver å være den eneste måten å avverge skaden på jf. forarbeidene.134 Dette innebærer at 

selv om skaden kunne ha blitt avverget ved en straffri handling, kan en ellers straffbar handling 

likevel bli straffri. Imidlertid gjelder det her et minste inngreps prinsipp der mindre inngripende 

tiltak som er tilgjengelige innenfor rimelighetens grense må ha vært forsøkt.135 Bovim skriver 

i denne sammenheng at vilkåret ikke «under noen omstendighet [skal] kunne tolkes som en 

generell omsorgsfullmakt, eller en mulighet til å holde igjen pasienter fordi man finner at det er 

hensiktsmessig eller til hans eget beste».136 Dette samsvarer med utgangspunkt om at nødretts-

handlinger i utgangspunktet bør unngås, og at terskelen for disse bør være høy.  

 

Mindre inngripende tiltak enn ECT-behandling vil være medikamentell behandling, eksempel-

vis anti-depressiva. Det er adgang til å tvangsmedisinere etter phvl. § 4-4 annet ledd bokstav a. 

Et enda mildere tiltak vil igjen være samtaleterapi eller psykisk terapeutisk behandling. Proble-

met oppstår imidlertid dersom terapi eller medisiner ikke viser seg å fungere.  

Dersom pasienten ikke tar til seg næring kan phvl. § 4-4 annet ledd bokstav b brukes som hjem-

mel. Vilkåret for tvangsernæring er imidlertid at det kun kan skje «som ledd i en alvorlig 

 
132 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 418.  
133 Vilkåret fremgår ikke direkte av lovteksten, men er sikker rett jf. Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 418. 
134 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 418. 
135 Bovim (2005) s. 15.  
136 Bovim (2005) s. 15.  
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spiseforstyrrelse». Utfordringen er igjen at pasienter som er aktuelle for ECT-behandling ikke 

nødvendigvis vil tilfredsstille diagnosekriteriene for alvorlig spiseforstyrrelse. En alvorlig de-

primert pasient mister gjerne evnen til å ta vare på seg selv og å tenke rasjonelt.137 Det vil derfor 

være riktig at ECT-behandling i visse tilfeller vil være den mest rimelige og fornuftige behand-

lingsmetoden helsepersonell kan benytte seg av for å redde pasienters liv og helse, i tråd med 

straffeloven § 17. Dette underbygges av Nasjonal faglig retningslinje der «ECT foreslås som 

førstevalgsbehandling til pasienter med alvorlig depresjon der behovet for spesielt rask effekt 

er tilstede på grunn av overhengende fare for liv og helse.»138  

 

5.3.2 Strl. § 17 bokstav b – interesseavveining 

Etter strl. § 17 bokstav b må det foretas en interesseavveiing, som i grove trekk innebærer at 

godet som skal vernes (i dette tilfelle liv/helse), må være mer verdifullt enn det som krenkes 

(integritet) eller skades (bivirkninger). Dette omtales gjerne som et forholdsmessighetskrav, 

som står sentralt i helseretten.139  

Det kreves at skaderisikoen etter bokstav a er «langt større» enn skaderisikoen ved handlingen. 

Ordlyden indikerer et relativt strengt krav, og det må derfor i utgangspunktet svært mye til for 

å kunne foreta et nødrettsinngrep. Dette står i sammenheng med at pasientens autonomi og 

selvbestemmelsesrett er helt grunnleggende verdier innen helseretten.  

Straffeloven § 17 viderefører og presiserer innholdet i § 47 i den gamle straffeloven av 1902. 

Det fremkommer likevel av forarbeidene at kravet til interesseovervekt «utvides midlertidig 

noe».140 Dette innebærer at kravet «langt større» tilsier noe mindre krav til interesseovervekt 

enn det som fulgte av straffeloven av 1902, der vilkåret var at interesseovervekten måtte være 

«særdeles betydelig».141  Det er altså er noe mindre strengt krav til hvor mye større skaderisi-

koen ved å la være å gjennomføre handlingen må være, enn skaderisikoen ved å gjennomføre 

 
137 Helsenorge (2018). 
138 Helsedirektoratet (2017b) s. 37.  
139 Bovim (2005) s. 16.  
140 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 418. 
141 Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 26.  
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handlingen. Det er likevel usikkert hvor mye betydning denne endringen vil ha for fremtidig 

praksis.142  

For ECT under tvang vil endringen få utslag i at faregraden for liv/helse ved selvmord eller 

annen alvorlig helseskade må være mindre nå enn før når det kommer til eventuelle bivirkninger 

eller integritetskrenkelser, for å oppfylle lovens vilkår. Enkelt sagt er kravet at situasjonen kan 

være litt mindre akutt enn før for at nødrettshandlingen er lovlig etter straffeloven av 2005 § 

17. Dette får betydning for interesseavveiningen.  

Andorsen skriver at dersom interessene som står imot hverandre tilhører samme person, stilles 

det mindre krav til interesseovervekt143 – noe som vil være tilfelle i vurderingen av ECT uten 

samtykke. Etter dette trenger trolig ikke interessene som taler for nødrett være like fremtredende 

som først antatt etter ordlyden.  

Problemstillingen blir dermed om skaderisikoen for pasientens liv/helse ved å ikke gjennomføre 

ECT er langt større enn skaderisikoen som er pasientens kroppslige integritet og eventuelle 

bivirkninger.  

Dette vil være en vurdering som vanskelig kan foretas på generelt grunnlag da en interesse-

avveining beror på konkrete vurderinger av pasienten og situasjonen. Jeg vil likevel forsøke å 

peke på noen momenter som vil gjøre seg gjeldende ved en slik vurdering.  

Bovim viser til uheldighetene ved å tillate en omfattende bruk av nødrettsbestemmelsen i straf-

feloven.144 Han skriver at nødrett i prinsippet skal brukes i helt spesielle tilfeller og ikke som 

en omfattende hjemmel til å gjøre «som man vil» i situasjoner utenom det vanlige.145 Dersom 

andre mildere tiltak fungerer er det klart at ECT ikke skal benyttes uten samtykke. Det samme 

må gjelde dersom det ikke foreligger en nærliggende fare for helse og liv, all den tid ECT er en 

kontroversiell behandling som potensielt kan gi alvorlige bivirkninger. Her viser jeg til rede-

gjørelsen i avhandlingens punkt 2.1. 

På den annen side kan det argumenteres for at ECT kan være et fornuftig behandlingstiltak i 

situasjoner der pasienten foruten behandlingen hadde tatt sitt eget liv. Det vil derfor være riktig 

 
142 Eskeland (2017) s. 259.  
143 Andorsen (1999) s. 295.  
144 Bovim (2005) s.16–17.  
145 Se forrige note.  
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at ECT-behandling i visse tilfeller vil være den mest fornuftige og rimelige behandlingsmeto-

den helsepersonell kan benytte seg av for å redde pasients liv og helse i tråd med strl. § 17.  

Konklusjonen blir etter dette at strl. § 17 i noen tilfeller kan anvendes for ECT uten samtykke.  

Dermed oppstår problemstillingen om slik anvendelse av nødrettsbestemmelsen i strl. § 17 i de 

overnevnte situasjoner, er i samsvar med legalitetsprinsippet i Grl. § 113. 

 

5.3.3 Er ECT etter strl. § 17 i samsvar med legalitetsprinsippet jf. Grl. § 113?  

 

For at bestemmelsen om straffrihet skal kunne utgjøre et rettslig grunnlag for ECT under tvang 

må den tilfredsstille legalitetsprinsippets krav til lovhjemmel. Hva gjelder strl. § 17 som mulig 

«hjemmel» viser jeg til sondringen over.   

 

Det er for det første klart at straffeloven § 17 tilfredsstiller kravene til hjemmel i «lov», og at 

loven er tilgjengelig.  

 

Som nevnt er det lite rom for analogi innen psykisk helsevern. Når det gjelder krav om forut-

beregnelighet, krever legalitetsprinsippet at lovbestemmelsen skal være så presis at den enkelte 

kan forutse sin rettsstilling etter ordlyden.146 Strl. § 17 forutsetter en relativt omfattende interes-

seavveining, jf. forrige punkt. Ettersom legalitetsprinsippet er til for å beskytte den enkelte mot 

inngrep fra den offentlige myndighet, kan ikke nødrettsbestemmelsen anses å være forutbereg-

ning ovenfor den som blir utsatt for inngrepet.  

 

Videre er det lite rom for analogi innen psykisk helsevern. Myndighetenes inngrep overfor en 

pasient, på grunnlag av en analogisk anvendelse av en bestemmelse, gjør det vanskelig for pa-

sienten å forutsi sin rettsstilling. Det står ingenting i straffeloven eller i dens forarbeider om 

ECT uten samtykke. Dersom man kommer til at strl. § 17 kan fungere som en inngrepshjemmel 

for ECT uten samtykke, vil det være ved at lovteksten blir brukt ut over den ytre rammen for 

ordlyden. Den avvikende tolkningen taler for at strl. § 17 som inngrepshjemmel ikke er i sam-

svar med legalitetsprinsippet.  

 

 
146 Dok.nr.16 (2011–2012) side 248. 
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Ettersom legalitetsprinsippet krever rettssikkerhet overfor den enkelte må lovbestemmelsen 

også beskytte mot vilkårlig maktmisbruk fra myndighetene. Hverken loven eller dens forarbei-

der gir klare retningslinjer for når det foreligger en nødsituasjon. Hvorvidt det foreligger en 

nødsituasjon som berettiger inngrepet beror følgelig på den enkelte helsepersonells skjønns-

messige vurdering. Slik praktisering øker igjen farene for myndighetsmisbruk som i sin tur 

svekker pasientens rettssikkerhet.  

En svekket rettssikkerhet ble også konklusjonen av Sivilombudsmannens besøksrapport fra 

2017. Besøksrapporten fastslår at de ansatte hadde lagt til grunn en feilaktig forståelse av nød-

rettssituasjonen og av vilkårene for strl. § 17, forut for en rekke ECT-behandlinger uten sam-

tykke.147 På besøkstidspunktet var det gjennomført totalt 13 ECT-behandlinger og åtte av disse 

var formelt på nødrettsgrunnlag. I stedet for en vurdering av om vilkårene for nødrett var opp-

fylt, vise journalene at helsepersonell heller hadde fokusert på å innhente samtykke fra nær-

meste pårørende. Dette til tross for at pårørende uansett ikke kan samtykke til helsehjelp etter 

pbrl. § 4-6 annet ledd. En slik manglende forståelse for lovtolkning kan føre til vilkårlige av-

gjørelser som ikke gir den beskyttelse som Grl. § 113 krever. Dette tyder på at nødrettsbestem-

melsen i strl. § 17 er for vagt utformet til å gi pasienten tilstrekkelig forutberegnelighet og 

rettssikkerhet.  

Den tidligere menneskerettighetskommisæren for Europarådet, Nils Muiznieks gir uttrykk for 

sin bekymring ved Norges bruk av ECT på nødrettsgrunnlag. Han påpeker at «ECT has been 

applied against the patient’s express will with reference to the “principle of necessity” (nødrett) 

laid out in Article 47 of the Penal Code (Straffeloven) [av 1902]. This provision is generally 

used to exempt people from criminal responsibility when they have had no alternative courses 

of action in emergency situations.»148 Videre påpeker menneskerettighetskommisæren at prak-

sisen tilknyttet bruk av ECT uten samtykke på nødrett etter strl. § 17 er i strid med «human 

rights standards».149 Kommisærens kritikk tydeliggjør her utfordringen med å anvende nødrett 

både som inngrepshjemmel og som straffrihetsgrunn som i dag synes å gjøres i praksis, jf. drøf-

telsen over.  

 

 
147 Sivilombudsmannen (2017a) s. 36.  
148 Europarådets menneskerettighetskommisær (2015) avsnitt 25.  
149 Europarådets menneskerettighetskommisær (2015) avsnitt 43.  
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Etter dette har jeg kommet til at straffeloven § 17 ikke skaper den forutberegnelighet eller gir 

den rettssikkerhet som kreves etter legalitetsprinsippet. Bestemmelsen kan følgelig ikke benyt-

tes som et rettslig grunnlag for ECT-behandling uten samtykke.  
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6 Den ulovfestede nødrettsnormen 

 

6.1 Generelt  

 

I dette punket skal jeg undersøke om den ulovfestede nødrettsnormen kan utgjøre et rettslig 

grunnlag for bruk av ECT under tvang. For å kunne besvare dette spørsmålet må jeg også vur-

dere hvorvidt ulovfestet rett kan utgjøre tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for bruk av ECT uten 

samtykke, i lys av legalitetsprinsippet. I forlengelsen av dette skal jeg vurdere om det er adgang 

til å kumulere (legge sammen) rettsgrunnlag som til sammen kan utgjøre tilstrekkelig hjemmel 

(kapittel 7). 

Nødrettsbestemmelsen er i utgangspunktet en generell rettsregel som gir straffrihet til helseper-

sonell som utfører behandlingen. Det følger imidlertid av forarbeidene til psykisk helsevernlo-

ven at «nødretten kan komme inn som et eget grunnlag for å gi ECT-behandling uten pasientens 

samtykke, dersom det er fare for pasientens liv eller at vedkommende kan få alvorlig helse-

skade» [min kursivering].150 Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinje samt rundskriv 

synes også å forutsette at nødrett danner et selvstendig rettsgrunnlag, som henter sitt innhold 

fra helsepersonelloven § 7 og straffeloven § 17.151  

Denne ulovfestede nødrettsnormen omtales gjerne som en ulovfestet forvaltningsrettslig – 

eventuelt helserettslig – nødrettsnorm som skiller seg noe fra den strafferettslige.152 Tilfanget 

av rettspraksis om den ulovfestede nødrettsnormen i psykisk helsevern er begrenset. Det er i 

mellomtiden hevdet at Rt. 2010 s.612 (Sårstelldommen)153 kan oppfattes som et uttrykk for en 

slags anvendelse av den ulovfestede nødrettsnormen, til tross for at dette ikke så tydelig frem-

kommer av begrunnelsen.154  

 

I Rt. 2002 s.1646 ble det holdt åpent om det i unntakssituasjoner kunne foretas tvangsinngrep 

på grunnlag av nødrett. Dommen gjaldt konvertering fra frivillig til tvungent psykisk helsevern. 

Førstvoterende går grundig gjennom nødrettsuttalelsene i forarbeidene til psykisk helsevernlo-

ven. I forarbeidene vises det til at reglene om nødrett bare gjelder dersom det er overhengende 

 
150  Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 109. 
151 Helsedirektoratet (2017a) s. 70 og Helsedirektoratet (2017b) s. 26. 
152 NOU 2019: 14 s. 468.  
153 Dommen blir utførlig behandlet i kapittel 7.  
154 Østenstad (2014) s. 499.  



40 

 

fare for at pasienten vil påføre seg selv eller andre skade på liv og helse, dersom pasienten blir 

utskrevet. Videre kreves det at tilbakeholdelsen bare kan skje så lenge nødrettssituasjonen be-

står, det vil si den tid som er nødvendig for å avverge den akutte krisesituasjon.155 I dommen 

var det ikke nødvendig å gå nærmere inn på nødrett som tvangsgrunnlag da det ble konkludert 

med at innleggelsen utgjorde et brudd på konverteringsforbudet i phvl. § 2-3 (nå: phvl. § 3-4). 

Til tross for at dommen gjelder tilbakeholdelse på nødrettslig grunnlag, gir den innsikt i dom-

stolenes forståelse av den ulovfestede nødrettsnormen i psykisk helsevern.  

 

Juridisk teori synes også å støtte opp om at nødrett kan utgjøre et selvstendig rettsgrunnlag for 

tvangsinngrep i unntakssituasjoner.156 Andorsen skriver at «nød bryter alle lover»157 og henvi-

ser her til et gammelt uttrykk. Stikkordet er nettopp nød, som en situasjonsbeskrivelse. I en 

tradisjonell nødrettssituasjon vil eksempelvis en skiløper som møter en snøstorm kunne bryte 

seg inn i en hytte for å berge livet. Her er tanken at eiendomsretten til hytteeieren må vike for 

skiløperens rett for å berge livet. Rett står altså mot rett i en nødsituasjon.  

 

6.2 I hvilke situasjoner kan den ulovfestede nødrettsnormen gi hjemmel til 

bruk av ECT? 

 

Det må stilles spørsmål om det som står i forarbeidene samt forvaltningspraksis er rettslig hold-

bart. Spørsmålet er om den ulovfestede nødrettsnormen kan komme inn som et eget grunnlag 

for å gi ECT-behandling uten samtykke i kompensasjon for annen hjemmel.  

I punkt 2.2 redegjorde jeg for praksisen ved bruk av ECT uten samtykke, og at Helsetilsynet 

har behandlet to publiserte tilsynssaker, som tar for seg den ulovfestede nødrettsnormen.  

I den første tilsynssaken fra 2001158 uttaler Helsetilsynet at:  

«Vilkårene for nødrett er at det foreligger en uavvendelig fare for pasientens liv eller at 

vedkommende kan få alvorlig helseskade. Risikoen må være særdeles betydelig i forhold 

til det meget inngripende tiltak som bruk av ECT uten samtykke er. Denne faren må heller 

ikke kunne avverges på annen, mindre inngripende måte. Det må foretas en konkret 

 
155 Rt. 2002 s. 1646 s. 1652. 
156 Se bla. Bovim (2005) s. 45 flg, Syse (2016) s. 205 jf. Ekchoff og Smith (2014) s. 344.  
157 Andorsen (1999) s. 3.  
158 Det skal redegjøres nærmere for innholdet i tilsynssakene nedenfor.  
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vurdering i hvert enkelt tilfelle av om lovens vilkår er oppfylt. I tillegg til faremomentet 

må det vurderes om det foreligger alternative, lovlige måter å avverge faren på, f.eks. 

tvangsmedisinering. Behandling med hjemmel i nødrett kan kun iverksettes for å avverge 

en akutt krise/faresituasjon. Nødrett gir ikke hjemmel for tvangstiltak som i tid eller om-

fang går ut over det som er nødvendig for å avverge den akutte faren.»159  

De samme vilkårene følges opp i tilsynssaken fra 2013. Imidlertid tilføyes det et ytterligere 

vilkår; «[p]asienten må være underlagt tvungent psykisk helsevern».160 Vilkåret samsvarer med 

det lovfestede kravet for å iverksette annen tvangsbehandling etter phvl. § 4-4 jf. § 3-3. 

Av tilsynssakene kan det altså utledes fem kumulative vilkår, som må være oppfylt for å kunne 

anvende den ulovfestede nødrettsnormen:  

1) Det må foreligge en fare for liv og helse 

2) Faren for liv og helse kan ikke avveies på annen måte enn gjennom behandling med 

ECT 

3) Det må vurderes om det foreligger alternative, lovlige måter å avverge faren på, f.eks. 

tvangsmedisinering og ernæring uten pasientens samtykke  

4) Nødrett gir ikke hjemmel for tvangstiltak som i tid eller omfang går ut over det som er 

nødvendig for å avverge den akutte faren. Det må derfor gjøres fortløpende vurderinger 

av om det fortsatt foreligger en akutt krise/faresituasjon. Når denne er avverget, kan 

ikke behandlingen fortsette. 

5) Pasienten må være underlagt tvungent psykisk helsevern161 

 

Forvaltningspraksis har videre utdypet i hvilke situasjoner disse vilkårene typisk vil være opp-

fylt. Det følger av Nasjonal faglig retningslinje at ECT uten samtykke kan være aktuelt i situa-

sjoner der «ECT fremstår som det eneste forsvarlige behandlingsalternativ for å avverge akutt 

fare».162  

 
159 Helsetilsynet (2001), «Tvangsbehandling med ECT (elektrosjokk) 

- nødrett». 
160 Helsetilsynet (2013), «Avslutning av tilsynssak» 21.05.2013 
161 Vilkårene svarer til Helsetilsynet (2013). «Avslutning av tilsynssak» 21.05.2013.  
162 Helsedirektoratet (2017b) s. 27 
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ECT uten samtykke illustrerer etter dette at formålet og situasjonen har avgjørende betydning 

for om bruken av tvang er legitim. Dersom formålet er å sikre at pasienten ikke mister livet kan 

bruk av ECT forsvares på nødrettsgrunnlag, som en siste utvei. Dette vil kunne utgjøre en «spe-

siell nødrettssituasjon»163 og oppfylle det menneskerettslige kravet til legitimt formål, jf. av-

handlingens punk 3.4. Nødrett er således innrettet mot kortvarige og livreddende tiltak for å 

avverge en akutt fare, jf. vilkårene over.  

Nødrett er derimot ikke ment å anvendes som behandlingstiltak som vanligvis varer over tid.164 

Dersom ECT uten samtykke anvendes med utgangspunkt i behandlingsformål vil den ulovfes-

tede nødrettsnormen neppe kunne anvendes som hjemmel.  

I lys av det overnevnte må det kunne konkluderes med at det finnes en egen ulovfestet nødrett, 

som på visse vilkår og i visse situasjoner kan utgjøre rettslig grunnlag for ECT-behandling uten 

samtykke. Vilkårene sammenfaller også godt med uttalelsene i forarbeidene.  

Konklusjonen er at den ulovfestede nødrettsnormen kan utgjøre et selvstendig tvangsgrunnlag 

for bruk av ECT i noen tilfeller. 

Etter å ha vurdert hva som ligger i denne ulovfestede nødrettsnormen finner jeg det naturlig å 

kort redegjøre for sondringen mellom denne normen og den strafferettslige nødrettsbestemmel-

sen. 

 

 

6.3 Sondringen mellom den ulovfestede nødrettsnormen og strl. § 17 

De fire første vilkårene nevnt i punktet over sammenfaller langt på vei med den strafferettslige 

nødrettsvurderingen etter strl. § 17. Tidsaspektet kommer derimot ikke tydelig til uttrykk etter 

straffeloven. Imidlertid må det antas at nødrett etter strl. § 17 kun kan anvendes så lenge det 

foreligger «fare», altså en nødsituasjon. I denne sammenheng kan det nevnes Rt. 1995 s.20 

(Tvangsmedisinering) der Høyesterett avviste at det var aktuelt med nødrett ettersom det ikke 

forelå en «farlig situasjon». 165   

 
163 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 160. 
164 Helsedirektoratet (2018) s. 2.  
165 Rt. 1995 s. 20 (s. 22). 
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Vilkåret om tvunget psykisk helsevern, som ikke er inntatt i strl. § 17, viser at det er en forskjell 

mellom helseretten og strafferetten. Det kan derfor argumenteres for at den ulovfestede nød-

rettsnormen er noe strengere enn den strafferettslige nødretten.  

Etter en systembetraktning argumenterer Østenstad for at det er lite hensiktsmessig dersom 

rettsstridsgrensen (grense for når en handling er ulovlig) i helseretten og strafferetten i betydelig 

grad er ulike. Videre argumenterer han for at man bør søke å unngå et sprik i tolkningsresultatet 

ved anvendelsen av de to nødrettene, til tross for at helseretten og strafferetten er ulike rettsom-

råder med ulike tolkningstradisjoner.166  

Dersom man opererer med ulike rettstridsgrenser i de to nødrettene vil man i ytterste konse-

kvens kunne straffe helsepersonell for en handling, mens vedkommende etter et forvaltnings-

perspektiv hadde gått fri. Det kan også tenkes et motsatt tilfelle der helsepersonell blir ilagt 

forvaltningsrettslige reaksjoner, men går fri for straff etter straffeloven. Et slikt sprik ville vært 

svært lite hensiktsmessig.  

Som vi har sett danner straffelovens nødrettsbestemmelse grunnlaget for den ulovfestede nød-

rettsnormen. Som et utgangspunkt kan vi si at straffelovens bestemmelse – med de nødvendige 

tilpasningene på helserettens område – angir innholdet i den helserettslige nødrettsnormen. 

Dette felles rettslige utgangspunktet er dermed et tungtveiende argument mot at den ulovfestede 

nødrettsnormen opererer med en helt annen grense for rettsstrid enn man gjør i strafferetten.167  

 

6.4 Kan ulovfestet rett gi hjemmel for ECT uten samtykke? 

 

I vurderingen over kom jeg til at den ulovfestede nødrettsnormen kan utgjøre hjemmelsgrunn-

lag for bruk av ECT under tvang i visse situasjoner. Dernest må det vurderes om ECT etter den 

ulovfestede nødretten er i samsvar med lovskravet. Dette blir i all hovedsak et spørsmål om 

ulovfestet rett kan gi hjemmel til ECT uten samtykke.  

Som nevnt i punkt 3.3.1 er tvangsinngrep etter ulovfestet rett i utgangspunktet ikke problema-

tisk etter lovskravet i EMK art. 8 annet ledd i lys av EMD-praksis.168 EMD oppstiller imidlertid 

 
166 Østenstad (2011) s. 322. 
167 Østenstad (2011) s. 322–323.  
168 Se Sunday Times v. UK, avsnitt 47. 
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krav om at hjemmelen må være tilgjengelig og forutsigbar for pasienten slik at vedkommende 

kan forutberegne sin rettsstilling. Kravet samsvarer med legalitetsprinsippets krav om tilgjeng-

elighet og presisjon. Drøftelsen vil derfor i det følgene omhandle legalitetsprinsippet som følger 

av Grl. §113.  

Det avgjørende er altså om bruk av ulovfestet rett som hjemmelsgrunnlag for ECT under tvang 

er i samsvar med Grl. § 113.  

For det første krever legalitetsprinsippet at rettskildene er tilgjengelige for personen inngrepet 

retter seg mot. Forarbeidene og rundskriv til psykisk helsevernloven, samt Nasjonal faglig ret-

ningslinje viser alle til det antatte hjemmelsgrunnlaget. Tilgjengelighetskravet innebærer i ho-

vedsak at borgerne må kunne ha fysisk adgang til reglene for å kunne sette seg inn i dem.169 

Ettersom de ovennevnte rettskildene er tilgjengelig for alle, vil tilgjengelighetskravet anses opp-

fylt for nødrett som rettsgrunnlag. 

Deretter må det vurderes om ECT uten samtykke på ulovfestet grunnlag er i samsvar med kravet 

til klar «lov».  

Etter legalitetsprinsippet må inngrep ha hjemmel formell «lov» angitt av Stortinget. Det er ri-

melig klart at ulovfestet nødrett ikke er i samsvar med kravet om at inngrepet må følge av «lov», 

da nødretten nettopp er «ulovfestet». 

Etter dette har jeg kommet til at ECT uten samtykke på ulovfestet grunnlag ikke er i samsvar 

med kravet til «lov» jf. Grl. § 113. Konklusjonen er at ulovfestet rett ikke kan gi hjemmel for 

ECT uten samtykke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
169 Prop. 80 L (2019–2020) s. 20.  
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7 Kumulasjon av rettsgrunnlag?  

 

Vi har til nå kommet til at legalitetsprinsippet utgjør en skranke for å benytte de ovennevnte 

rettsgrunnlagene som hjemmel. Spørsmålet i denne delen er om det er adgang til å «kumulere» 

(legge sammen) rettsgrunnlag for å oppnå tilstrekkelig hjemmel for bruk av ECT under tvang.  

 

Det foreligger et kjent eksempel i rettspraksis som omhandler ulovfestet tvangsbruk på legali-

tetsprinsippets område. Rt. 2010 s.612 (Sårstelldommen) er ment å illustrere et tilfelle der det 

konstrueres et tvangsgrunnlag i en konkret situasjon, ved kumulasjon av ulike rettsgrunnlag. 

Dommen er således interessant i forhold til ECT-behandling som heller ikke følger av en kon-

kret hjemmel.  

 

Dermed oppstår spørsmålet om det også for bruk av ECT under tvang kunne være mulig å 

kumulere rettsgrunnlag, slik det ble gjort i Sårstelldommen. Kan eksempelvis den ulovfestede 

nødretten kumuleres med en innfortolket hjelpeplikt etter helsepersonelloven § 7?  

 

Den presiserte problemstillingen er om Sårstelldommen kan anses som et prejudikat for ECT 

under tvang. 

 

I Sårstelldommen behandlet Høyesterett spørsmålet om et sykehjem kunne yte helsehjelp i form 

av kroppsvask og sårstell mot pasientens vilje. Pasienten hadde betente sår og avføring som 

blandet seg i sårvæsken. Det forverret sårene og førte til uhygieniske tilstander samt lukt som 

var til sjenanse for helsepersonell og medpasienter. Det forelå ikke et gyldig samtykke etter 

pbrl. § 4-1, og spørsmålet var om sykehjemmet kunne utføre helsehjelpen til tross for at tiltaket 

ikke hadde hjemmel i lov eller forskrift.  

 

Førstvoterende som også representerer flertallet, slår fast det rettslige utgangspunktet om at 

inngrep i borgernes rettsfære krever hjemmel i lov.170  Dette følger både av legalitetsprinsippet 

i Grl. § 113, EMK art. 8 annet ledd og pbrl. § 4-1. Ettersom det hverken forelå «samtykke» eller 

«lovhjemmel» var spørsmålet om det forelå «annet gyldig rettsgrunnlag» jf. Pbrl. § 4-1.  

 

 
170 Rt. 2010 s. 612 avsnitt 27.  
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Flertallet på tre dommere kom til at sykehjemmet kunne «stille vilkår ved ellers begunstigende 

vedtak [...] herunder vilkår med tvangselementer». For det første hjemlet altså vilkårslæren både 

å sette vilkår og å gjennomføre disse vilkårene ved tvang. For det andre viser flertallet til kom-

munehelsetjenesteloven § 2-1 og behovet for en effektiv sanksjon mot pasientens vilkårsbrudd. 

For det tredje argumenterer flertallet for at en utskrivning umiddelbart vil skape behov for øye-

blikkelig hjelp, etter hpl. § 7.  

 

Førstvoterende uttaler i avsnitt 36 at «disse reglene [som nevnt i forrige avsnitt] sett i sammen-

heng gir etter mitt syn det nødvendige rettsgrunnlag». Det kan synes som at flertallet her ga 

kommunen medhold ved å legge sammen (kumulere) hjemmelsgrunnlag, ut fra hva som ble 

ansett som nødvendig og forholdsmessig.171 Høyesteretts flertall synes med dette å se bort i fra 

kravet om at tvang (inngrep eller faktiske handlinger) trenger hjemmel i «lov» jf. Grl. § 113.  

Syse er her enig med flertallet, og det er etter hans syn «bedre at det eksisterer enkelte ‘hull’ i 

lovgivningen, enn å la sjeldne enkelttilfeller åpne opp for nye regelverk hvis virkeområdet kan 

bli vanskelig å avgrense».172 Jeg tolker Syse dit hen at det er fordelaktig å ha strenge regler for 

når tvangsmessig helsehjelp skal kunne anvendes, og at en liberalisering av regelverket kunne 

fått ugunstige konsekvenser. Dersom man skulle gitt hjemmel for sjeldne enkelttilfeller hele 

tiden, kan forvaltningen ende opp med relativt mange adganger, ettersom det er vanskelig å 

avgrense regelverkene.  

Mindretallet i dommen var enig i at sykehjemmet kunne stille vilkår, men fremholdt at selv om 

det kan «oppstilles vilkår for et opphold, gir ikke [dette] i seg selv grunnlag for tvang». Angå-

ende lovskravet uttales at «det å benytte tvang mot A – og andre personer som er i institusjon – 

må bygge på et tilstrekkelig klart hjemmelsgrunnlag. I dette tilfelle foreligger ikke tilstrekkelig 

hjemmel, og det er en lovgiveroppgave å gi hjemmel – og fastsette de vilkårene og rettssikker-

hetsgarantiene som skal gjelde for slik tvangsbruk.» 173 Videre understreker mindretallet at det 

svekker rettssikkerheten at domstolene kan innfortolke retten til å bruke tvang på denne må-

ten.174 

 

 
171 Syse (2016) s. 206.  
172 Syse (2016) s. 227. 
173 Rt.2010 s .612 avsnitt 55.  
174 Rt.2010 s .612 avsnitt 53. 
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Andersen og Wallevik støtter opp om mindretallet.175  De skriver det er «interessant» at flertal-

let reelt sett synes å hjemle den tvungne helsehjelpen i en kumulasjon av flere rettsgrunnlag, og 

at det etter deres oppfatning ikke er rettslig grunnlag for slikt. Dette begrunner de blant annet 

med at dersom vilkårslæren overhodet ikke åpner for å innfortolke vilkår med tvangselementer, 

kan ikke reglene i sammenheng bøte på dette, slik førstvoterende synes å legge til grunn.176 Slik 

jeg forstår Andersen og Wallevik bør derfor ikke Sårstelldommen tillegges betydning i senere 

saker fordi de hevder at Høyesterett ikke hadde adgang til å kumulere rettsgrunnlagene. Sagt 

på en annen måte synes de å mene at flertallet tar feil, og derfor ikke burde tillegges betydning.  

For å kunne vurdere om Sårstelldommen kan anses som prejudikat, vil jeg forsøke å kommen-

tere de rettslige og faktiske forskjellene mellom dommen og ECT.   

 

Sårstelldommen tar for seg tvang i helseretten som i likhet med ECT ikke er forankret i en klar 

lovhjemmel. Både dommen og ECT uten samtykke befinner seg på legalitetsprinsippets kjer-

neområde. Dette trekker i retning av at tilfellene bør behandles likt.  

 

Det kan videre argumenteres for at det vil være i pasientens interesse å få vasket sin kropp og 

stelt sine sår. På samme måte vil det i mange tilfeller være det beste for pasienten og få en siste 

mulighet til å avhjelpe depresjonen ved hjelp av ECT.177 Dette taler for at tilfellene er tilstrek-

kelig like for å kunne bruke Sårstell-dommen som prejudikat.  

 

På den annen side er det forskjell i selve tvangshandlingen. I Sårstell-dommen er det tale om 

faktiske handlinger i primærhelsetjenesten av mindre karakter. God hygiene er for de fleste å 

anse som en selvfølge. Imidlertid er ECT uten samtykke å anse som et «alvorlig inngrep» 178 

innen psykisk helsevern. Det er rimelig å anta at legalitetsprinsippet står enda sterke her, og at 

det følgelig skal mer til for å kunne «kumulere» seg frem til tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag.  

 

Det er ikke bare selve tvangshandlingen som er ulik for ECT og Sårstelldommen. Sistnevnte 

omhandlet et tilfelle som antakeligvis oppstår sjeldent i det norske helsevesenet. Det kan være 

vanskelig å lage en god lovhjemmel som hadde dekket slike tilfeller. ECT-behandling 

 
175 Andersen (2011) s. 283–297 
176 Andersen (2011) s. 293.  
177 I følge Helsedirektoratet (2017b) s. 2, er ECT «en godt dokumentert behandling med gode resultater ved al-

vorlige affektive lidelser». 
178 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 160. 
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praktiseres derimot jevnlig ved norske sykehus og bruken synes å øke.179 Jo oftere en behand-

ling forekommer, desto mer betenkelig er det å tillate en praksis på et så spinkelt rettsgrunnlag.  

 

Det er et slikt resonnement som trolig ligger til grunn for Syse sin argumentasjon om å støtte 

flertallet.180 Hans argumentasjon åpner for at man bør kunne kumulere rettsgrunnlag i sjeldne 

enkelttilfeller der dette har de beste grunner for seg. Da ECT ikke gjelder sjeldne enkelttilfeller, 

trekker dette i retning av at Sårstelldommen ikke kan anvendes som prejudikat.  

 

Andersen og Wallevik hevder at flertallet ikke hadde adgang for slik kumulasjon, og at avgjø-

relsen følgelig er uriktig.181 Sårstelldommens kritikk fra Andersen og Wallevik taler dermed 

imot at dommen bør tillegges betydning i senere saker. 

 

Østenstad skriver at det ikke er vanskelig å sympatisere med flertallets avgjørelse ettersom det 

er relativt klart at sykehjemmet burde hatt hjemmel til å gjennomføre vask og stell uten pasien-

tens samtykke.182 Videre skriver han at det ikke nødvendigvis er resultatet som er urimelig, men 

det er problematisk at Høyesterett i praksis bruker den ulovfestede vilkårslæren som «brekk-

stang» for å løse en fastlåst hjemmelssituasjon, og dermed åpner for liknende bruk i senere 

saker. Slik jeg forstår Østenstad ønsker han derfor å begrense prejudikatsvirkningen. Han utta-

ler at «[d]ommen har neppe særlig betydning for oppfatninga vår av legalitetsprinsippet sin 

styrke i helseretten».183 Dette er et argument for at Sårstell-dommen har begrenset prejudikats-

virkning for senere dommer og legalitetsprinsippet for øvrig.  

 

Som illustrert overfor har Sårstelldommen vært gjenstand for sterk uenighet og kritikk i juridisk 

teori. Slik kritikk kan svekke dommens rettskildemessige vekt. Det samme gjelder dissensen. 

At dommen er avsagt under sterk dissens (3-2) er et argument for at den ikke har særlig preju-

dikatsverdi.   

 

Jeg har etter dette kommet til at Sårstelldommen illustrerer et ekstremt tilfelle der det var flere 

gode hensyn som talte for at pasienten måtte avfinne seg med tvangsvask, enn hensyn som talte 

imot. Dette underbygges med at ECT anses som et alvorlig inngrep der det stilles enda strengere 

 
179 Syse (2018) note 130. 
180 Syse (2016) s. 227. 
181 Andersen (2011) s. 283–297. 
182 Østenstad (2014) s. 484–501  
183 Østenstad (2014) s. 484.  



49 

 

krav til klar lovhjemmel, enn det som var tilfelle i Sårstelldommen. Følgelig er jeg enig med 

Østenstad sin aksept av resultatet, men begrensing hva gjelder prejudikatsvirkningen.  

 

Konklusjonen er at det ikke er adgang til å kumulere rettsgrunnlag for å oppnå tilstrekkelig 

hjemmel for bruk av ECT under tvang.  
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8 Særlig om den svekkede rettssikkerheten som følge av 

dagens rettstilstand   

 

8.1 Innledende  

 

Ettersom jeg har kommet til at hpl. § 7 samt den ulovfestede nødrettsnormen ikke tilfredsstiller 

kravet om hjemmel i «lov», vil heller ikke rettsgrunnlagene gi den rettssikkerhetsgaranti og 

forutberegnelighet som lovskravene forutsetter. Under drøftelsen av strl. § 17 kom jeg til at 

lovskravet ikke var oppfylt ettersom bestemmelsen ikke ga tilstrekkelig rettssikkerhet. 184  

 

Jeg vil i dette punktet gå nærmere inn på konsekvensene av dagens uklare rettstilstand ved å 

vise til hvorfor rettssikkerheten til pasientene blir svekket. Dette vil jeg gjøre ved å forklare 

hvilke menneskerettslige krav som ligger til rettssikkerhet, og deretter holde det opp mot dagens 

praktisering av ECT uten samtykke.  

 

Grl. §113 og EMK art. 8 annet ledd i lys av EMD-praksis forutsetter en viss grad av forutbe-

regnelighet der den enkelte må kunne forutse hvilke konsekvenser et gitt inngrep medfører, for 

å igjen kunne forutse sin rettsstilling.185 Rettssikkerheten kommer blant annet til uttrykk I X v. 

Finland, der EMD uttrykker at tvangsmedisinering «..must accordingly be based on a ‘law’ that 

guarantees proper safeguards against arbitrariness».186 Her viser EMD sammenhengen mellom 

kravet til «lov» og kravet til rettssikkerhet.   

Rettssikkerhetsgarantier innebærer blant annet forutsigbarhet; det å vite sin rettsstilling, det å 

kunne klage på vedtak og få prøvd saken sin for en domstol.187 Dette igjen krever at forvalt-

ningen dokumenterer og rapporterer inngrep, slik at det i sin tur blir adgang til etterprøvbarhet.  

EMD har uttrykt bekymring for manglende rettssikkerhetsgarantier der rettsgrunnlaget er usik-

kert.188 Jo mer inngripende tiltaket er overfor pasienten, desto strengere rettssikkerhetsgarantier 

 
184 Se punkt 5.3.3 
185 Sunday Times v. UK avsnitt. 49. 
186 X v. Finland avsnitt 220. 
187 Bovim (2005) s. 11.  
188 Se bla. H.L v. UK avsnitt. 124, der det ble konstatert brudd på EMK art. 5 (1) ettersom «absence of proce-

dural safeguards fails to protect against arbitrary deprivations of liberty on grounds of necessity and, conse-

quently, to comply with the essential purpose of Article 5 § 1».  
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kreves.189 Etter forarbeidene til psykisk helsevernloven er ECT under tvang et «alvorlig inng-

rep»190, så utgangspunktet er at det kreves strenge rettssikkerhetsgarantier.  

Det fremkommer blant annet av formålsbestemmelsen i phvl. § 1 at «gjennomføring av psykisk 

helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende 

rettssikkerhetsprinsipper». Psykisk helsevernloven inneholder videre en rekke rettssikkerhets-

garantier ved bruk av tvang.   

Ettersom ECT-behandling uten samtykke ikke følger av en klar lovhjemmel, er det heller ingen 

faste prosedyrer for hvilke pasientrettigheter som utløses ved tvang. ECT skiller seg derfor fra 

andre tvangsinngrep som følger av psykisk helsevernloven.  

I forlengelsen av dette, er det rettslige utgangspunktet for ECT uten samtykke veldig uoversikt-

lig. Kanskje kan det utledes en hjemmel etter den ulovfestede nødrettsnormen som det igjen er 

uklart hva innebærer. Kanskje et rettslig grunnlag utledes av strl. § 17, som egentlig ikke er en 

hjemmel, men en straffrihetsgrunn. Som vi har sett vil uansett ikke rettsgrunnlagene være i 

samsvar med lovskravene.   

Forvaltningen synes likevel å legge til grunn ulovfestet nødrett som hjemmelsgrunnlag for ECT 

under tvang. Dette gjør det svært vanskelig for pasienten å forutsi sin rettsstilling. Bruken har 

derfor vært gjenstand for mye kritikk.   

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet kom i 2017 med en rapport der de stilte seg kritiske 

til bruken av ECT på ulovfestet nødrettslig grunnlag. «Etter ombudsmannens oppfatning står 

dagens bruk av nødrett som en egen inngrepshjemmel/kompetansegrunnlag for å gi ECT uten 

samtykke i et problematisk forhold til Grunnlovens krav om at myndighetenes inngrep overfor 

den enkelte må ha grunnlag i lov.»
191 

 

Videre påpeker Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) i sin årsmelding for 2017 at 

ECT uten samtykke på nødrettsgrunnlag står i et svært anstrengt forholdt til Grl. § 113.192 «I 

beste fall utføres ECT på et svakt rettslig hjemmelsgrunnlag og med en kontroll som er langt 

 
189 NIM (2018) s. 95.  
190 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999) s. 160. 
191 Sivilombudsmannen (2017b). 
192 NIM (2018) s. 95.  



52 

 

dårligere enn for behandlingstiltak som ifølge forarbeidene til psykisk helsevernlov tilsynela-

tende anses mindre inngripende overfor pasientene enn det ECT uten samtykke er.»193 NIM 

kritiserer her praksisen for å både ha et svakt hjemmelsgrunnlag, og at praksisen svikter pasi-

entens rettssikkerhet.  

Som vi skal se er det særlig kravene til dokumentasjon, avgjørelsens grundighet og rapportering 

som er problematisk når ECT utledes av slik ulovfestet nødrettsgrunnlag.   

 

8.2 Dokumentasjon  

Kravene til dokumentasjon skal illustreres gjennom de to publiserte sakene fra Helsetilsynet, 

der de har vurdert den ulovfestede nødrettsnormen. 

I den første publiserte tilsynssaken fra Helsetilsynet i 2001 ble det vurdert et tilfelle av ECT 

uten samtykke. Saken gjaldt en eldre kvinne som ble lagt inn på sykehus grunnet depresjon og 

vekttap. Kvinnen blir tidvis beskrevet som psykotisk. Pasienten samtykket ikke til ECT-be-

handling, men behandlingen ble likevel iverksatt under henvisning til nødrett. Det ble gitt totalt 

11 ECT-behandlinger i løpet av 2 måneder. En sykepleier klaget på forholdet til Fylkeslegen. 

Hun viste til at pasienten tross flere forespørsler hadde nektet behandling med ECT. Fylkesle-

gen bemerket at det ikke ble nedskrevet noen faglig begrunnelse i pasientens journal forut for 

behandlingen. Det ble også konstatert at etter 4. behandling med ECT var ikke pasientens liv 

lenger i fare, slik at nødrett ikke lenger kunne begrunne videre behandling med ECT uten sam-

tykke. Dette ble igjen klaget inn til Helsetilsynet som kom til samme konklusjon som Fylkes-

legen. Helsetilsynet uttalte videre at i saker hvor behandling er gitt mot pasientens ønske og 

med hjemmel i nødrett, skjerpes kravene til dokumentasjon av grunnlaget for at behandlingen 

ble iverksatt. Helsetilsynet anså det svært alvorlig at dette ikke ble gjort i foreliggende sak.194  

Den neste tilsynssaken som tar for seg ECT på nødrettsgrunnlag er fra 2013.195 I saken hadde 

pasienten blitt lagt inn på tvungent psykisk helsevern da det var åpenbar fare for pasientens liv 

og helse. Statens helsetilsyn bemerker at det ikke fremkom uttrykkelig av journalen hvilke drøf-

telser som ble foretatt om den akutte faresituasjonen til pasienten. Likevel konkluderte de med 

 
193 NIM (2018) s. 95. 
194 Helsetilsynet (2001), «Tvangsbehandling med ECT (elektrosjokk) 

- nødrett». 
195 Helsetilsynet (2013). «Avslutning av tilsynssak» 21.05.2013.  
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at det «forelå forsvarlige vurderinger til grunn før oppstart av behandlingene, og vi finner derfor 

ikke at det var uforsvarlig å behandle pasienten med ECT på nødrett». Tilsynssaken kan indi-

kere at selv manglende journalføring i forkant av ECT-behandling ikke vil utgjøre et brudd på 

det helserettslige forsvarlighetskravet.  

 

Tilsynssakene viser at det i utgangspunktet kreves grundig dokumentasjon i pasientens journal 

i forbindelse med tvangsbehandling av ECT. Likevel fant ikke Helsetilsynet grunnlag til å kri-

tisere at ECT ble iverksatt på nødrettsgrunnlag i disse sakene, ettersom pasientens tilstand var 

svært alvorlig. 

 

 

8.3 Fattes det enkeltvedtak? 

Som nevnt i avhandlingens punkt 2.2 stilles det etter phvl. § 4-4 krav om at faglig ansvarlig 

fatter vedtak, jf. phvl. § 4-4a (1). Ettersom ECT under tvang ikke følger av phvl § 4-4 er det 

usikkert om det også for denne tvangsbehandlingen må fattes vedtak. Forarbeidene er tause 

angående hvilken avgjørelsesform som kreves for ECT på nødrett.196  

I den sistnevnte tilsynssaken fra 2013 ble det fattet enkeltvedtak om ECT på nødrett. I saken 

fra 2001 fremgår det ingen steder om dette var tilfelle. Nasjonal faglig retningslinje fremholder 

at det ikke kan fattes vedtak om bruk av ECT med hjemmel i psykisk helsevernloven § 4‐4.197 

Ellers omtaler de gjennomgående avgjørelsesformen som «beslutning». Dette følges også opp 

av rundskrivet for psykisk helsevernloven 198 og Sivilombudsmannen.199 

Det er for meg uklart om det etter dette er et vilkår å fatte enkeltvedtak om ECT på nødrett, 

eller om det kun er mulig slik som i tilsynssaken fra 2013. Ut fra det jeg har fått opplyst, treffes 

det i praksis ingen formelle vedtak for ECT på nødrett. Dette er i alle fall tilfellet for akuttpsy-

kiatisk på Ullevål.200 Beslutningen om ECT anses ikke som et enkeltvedtak, og utløser følgelig 

 
196 Ot.prp. nr. 11 (1998–1999). 
197 Helsedirektoratet (2017b) s. 26.  
198 Helsedirektoratet (2017a) under punktet 4-4 (2).  
199 Sivilombudsmannen (2017b). 
200 Personlig meddelelse fra Siv Bjørklid, våren 2021. Leder for Kontrollkommisjonen ved Oslo Universitetssy-

kehus 1.  
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ingen av de pasientrettighetene som følger av at det treffes vedtak. Til sammenligning fattes det 

enkeltvedtak ved andre former for tvangsinngrep etter psykisk helsevernloven.  

Eksempelvis krever forvaltningsloven at avgjørelsesformen er enkeltvedtak for at flere av ret-

tighetene etter loven (kapittel 4-6) kommer til anvendelse jf. fvl. § 3 første ledd. Relevante 

rettigheter i denne sammenheng er rett til omgjøring og klage samt at myndighetene er forpliktet 

til å utrede saken grundig. Videre er enkeltvedtak et krav for å bruke advokat ved klage etter 

phvl. § 1-7 første ledd. For andre tvangsbehandlingsvedtak etter § 4-4 utløses det fri rettshjelp 

jf. phvl. § 1-7 tredje ledd, men ikke for ECT.  Dette resulterer i en svekket rettstilstand for 

pasienter som blir tvangsbehandlet med ECT, kun på bakgrunn av en beslutning.   

 

8.4 Rapportering 

 

Ettersom lovskravene forutsetter en viss grad av rettssikkerhet, vil det være viktig å sikre at 

inngrepene kan etterprøves. For å sikre denne etterprøvbarheten er det er viktig at tvangsbe-

handling er underlagt strenge rapporteringsregler for å kunne kontrollere at myndighetene føl-

ger gjeldene rett.  

Rettssikkerheten er tenkt ivaretatt ved at helsedirektoratet i et brev til landets kontrollkommi-

sjoner den 17.4.2018.201 I brevet blir kontrollkommisjonen bedt om å følge med på bruk av 

ECT på nødrett og å rapportere til Norsk pasientregister.202 Etter det jeg har fått opplyst er 

kontrollen vanskelig for kontrollkommisjonen, ettersom det kun er vedtak som blir automatisk 

synlig for dem.203 Kommisjonen er derfor avhengig av at sykehuset faktisk rapporterer til 

dem. Sett fra pasientene og samfunnets side er det i tillegg et usikkerhetsmoment at kontroll-

kommisjonen selv må be sykehuset om at dette gjøres, og at de ikke selv har noen lovpålagt 

plikt til å selv rapportere. Dette kan igjen resultere i mørketall om den faktiske bruken av ECT 

på nødrett. Denne manglende rapporteringsrutinen som Norge praktiserer, har vært gjenstand 

for mye kritikk.  

FNs komité mot tortur var i Norge i 2012 og konkluderte med at mangelen på enhetlig rappor-

teringsrutiner har ført til at det i dag er umulig å få korrekte tall på antall ECT behandlinger 

 
201 Helsedirektoratet (2018). 
202 Jf. psykisk helsevernforskriften § 48.  
203 Personlig meddelelse fra Siv Bjørklid, våren 2021. Leder for Kontrollkommisjonen ved Oslo Universitetssy-

kehus 1. 
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som gjøres uten pasientens samtykke.204 Kritikken får støtte fra NIM som i sin årsrapport fra 

2017–2018 uttaler at «[i] beste fall utføres ECT på et svakt rettslig grunnlag og med en kontroll 

som er langt dårligere enn for behandlingstiltak som ifølge forarbeidene til psykisk helsevern-

lov tilsynelatende anses mindre inngripende overfor pasientene enn det ECT uten samtykke 

er»
205 Sivilombudsmannen har også påpekt at det er bekymringsfullt at sentrale helsemyndig-

heter ikke mottar informasjon om når ECT-behandling gis på nødrett.206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
204 FNs komité mot tortur (2012) s. 5. 
205 NIM (2018) s. 95. 
206 Sivilombudsmannen (2017b).  
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9 Avsluttende betraktninger  

 

9.1 De lege lata 

 

Selv om ECT uten samtykke i dag er forbudt etter psykisk helsevernloven, har vi sett at det 

likevel praktiseres.  

 

Oppgaven har til nå vurdert de mulige rettsgrunnlagene som kan gi hjemmel. Til tross for at 

den ulovfestede nødrettsnormen samt strl. § 17 i visse tilfeller kan anvendes for ECT uten sam-

tykke, har jeg kommet til at legalitetsprinsippet utgjør en skranke for samtlige av rettsgrunnla-

gene. Det ble videre konkludert med at et så alvorlig inngrep som ECT ikke kan hjemles i 

ulovfestet rett. 

 

Ettersom Sårstelldommens prejudikatsverdi er begrenset, vil det heller ikke være adgang til å 

kumulere rettsgrunnlag.  

 

Praksis slik den er i dag tilfredsstiller ikke de menneskerettslige kravene til lovskrav eller retts-

sikkerhet. Dette medfører igjen en svekket rettssikkerhet for pasienter som blir tvunget til en 

ECT-behandling uten at det foreligger samtykke. Pasientene har også færre rettigheter sammen-

lignet med andre tvangsbehandlinger som er lovhjemlet i phvl. § 4-4.  

 

Konklusjonen er at det ikke finnes et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang. Kon-

sekvensen av dette er at ECT uten samtykke etter dagens rett ikke er rettslig holdbar.  

 

Jeg vil nå forsøke å vurdere (de lege ferenda) hvordan framtidsutsiktene er for ECT, hovedsa-

kelig med fokus på den nye Tvangsbegrensningsloven, NOU 2019:14 

 

 

9.2 Tvangsbegrensningsloven NOU 2019:14 

 

Tvangsbegrensningsloven er et forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i 

helse- og omsorgstjeneste. I 2016 oppnevnte regjeringen et eksternt utvalg som blant annet 
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skulle foreslå nødvendige lovendringer for å møte behovene i dagens og fremtidenes helsetje-

nester. Utvalget skulle også utrede forholdet til våre internasjonale forpliktelser.207  

 

Ved tidspunktet for masterinnleveringen foreligger det kun en NOU (Norges offentlige utred-

ninger) i lovarbeidet. NOU-en er av omfattende karakter, men jeg vil i det følgende kommentere 

de forslagene jeg synes er relevante for avhandlingen.  

 

Flertallet i NOU-en «mener at dagens rettstilstand der bruk av ECT uten samtykke kan begrun-

nes i strafferettslig nødrett, er uholdbar».208 Uttalelsen samsvarer godt med konklusjonen i av-

handlingen.  

 

Videre anbefaler NOU-ens flertall «at det lovfestes en snever adgang til bruk av ECT som et 

livreddende tiltak. Det skal kunne brukes mot personer som ikke motsetter seg tiltaket, men 

som mangler beslutningskompetanse.209 Det er altså ikke tale om bruk av tvang».210 Utvalgets 

flertall ønsker her en lovfesting av adgangen til bruk av denne behandlingsformen innenfor 

strenge grenser. Det vil også være et vilkår at pasienten mangler beslutningskompetanse. Derfor 

vil det ikke være adgang til å utføre ECT på pasienter som innehar beslutningskompetanse, men 

som ikke ønsker behandlingen. Dersom forslaget får gjennomslag vil trolig det springende 

punkt være om pasienten anses som beslutningskompetent eller ikke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
207 NOU 2019: 14 s. 32.  
208 NOU 2019: 14 s. 36–37. 
209 Utvalget anbefaler å erstatte begrepet «samtykkekompetanse» med «beslutningskompetanse» i helse- om-

sorgslovgivningen, se NOU 2019: 14 s. 34. 
210 NOU 2019: 14 s. 36–37. 
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Flertallet foreslår i § 6-13 av lovutkastet at det på gitte vilkår kan fattes vedtak om, og gjen-

nomføring av ECT:   

«§ 6-13. Elektrokonvulsiv behandling 

For vedtak om og gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling i institusjon for psykisk 

helsevern, gjelder vilkårene i § 6-5, med følgende særbestemmelser: 

1. Personen må ikke motsette seg tiltaket. 

 

2. I stedet for § 6-5 nr. 3 gjelder: Unnlatelse av å gjennomføre behandling vil i  

løpet av få uker medføre alvorlig fare for personens liv. 

 

3. Tiltaket anbefales av en lege som har erfaring med bruk av behandlingsformen,  

er uavhengig av den vedtaksansvarlige og har undersøkt personen.  
Vedtaket kan ha en varighet på inntil to uker. Behandlingen skal avbrytes etter to uker 

dersom personen ikke samtykker til at den fortsetter.» 

Etter første ledd er det et vilkår at pasienten ikke motsetter seg tiltaket. Selv om det ikke er tale 

om å gi ECT med tvang, er det interessant å merke seg at vilkårene i § 6-5 som regulerer tvang, 

kommer til anvendelse. For å kunne utføre ECT uten samtykke må vilkårene for tvangsvedtak 

altså være oppfylt. I tillegg må de særlige bestemmelsene i utkastets § 6-13 oppfylles. I denne 

sammenheng må det også påpekes av utvalget foreslår et felles tvangsbegrep (overvinning av 

motstand) som er snevrere enn dagens tvangsbegrep.211 

Flertallet foreslår videre at det må fattes vedtak for å iverksette ECT uten samtykke. I lys av 

avhandlingens drøftelse av rettssikkerhet212, er det mange gode grunner for at avgjørelsesfor-

men her nettopp bør være vedtak.   

Utvalgets mindretall er også enige i at lovfestingen vil gi flere pasientrettigheter, blant annet 

klagerett, og at dette er positivt. Likevel mener de at «så lenge prosenten som får medhold i 

klagesaker er forsvinnende liten, er det i praksis snakk om en svært begrenset styrking av retts-

sikkerheten».213 Utsagnet må sees i lys av at mindretallet synes å være prinsipielt imot ECT 

som behandlingsform der det ikke foreligger samtykke. Om dette uttaler de at: [e]lektrosjokk 

er en radikal behandlingsform som bør forbys når det ikke foreligger et klart samtykke, både 

fordi kunnskapsgrunnlaget er dårlig og av menneskerettslige grunner».214  

 
211 NOU 2019: 14 s. 33. 
212 Jf. kapittel 8.  
213 NOU 2019:14 s. 593–595. 
214 NOU 2019:14 s. 593–595. 
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I oppgaven har jeg også kommet til at kunnskapsgrunnlaget for ECT er usikkert. Imidlertid 

ønsker jeg å kommentere mindretallets påstand hva gjelder menneskerettighetene.  

Jeg har som nevnt konkludert med at praksis slik den er i dag ikke tilfredsstiller de menneske-

rettslige kravene til «lov» eller rettssikkerhet. Dersom ECT uten samtykke hadde blitt lovfestet, 

ville bestemmelsen trolig oppfylt lovskravene. For det tilfelle at flertallets lovforslag hadde blitt 

vedtatt, ville det også blitt et vilkår å fatte enkeltvedtak. Som vi har sett vil et enkeltvedtak 

utløse mange pasientrettigheter, som i sin tur vil bedre rettssikkerheten betraktelig. Trolig vil 

også lovforslaget i NOU-en § 6-13 nr. 2 om alvorlig fare for liv ved unnlatelse, tilfredsstille 

kravet til tvingende medisinske nødvendighet jf. EMK art. 3 samt Grl. § 93 annet ledd. Det er 

følgelig mye som taler for at en eventuell lovfesting ville vært i samsvar med menneskerettig-

hetene.  

 

Dersom mindretallet får viljen sin vil ECT uten samtykke forbli ulovlig. En måte å bedre retts-

tilstanden kan være å avvikle dagens praksis og henvise til forbudet i phvl. § 4-4 annet ledd. Et 

annet mer sannsynlig alternativ er å lovfeste ECT uten samtykke.  

 

For det tilfelle at flertallet i NOU-en får viljen sin, vil det lovfestes en svever adgang til bruk at 

ECT uten samtykke. Helse-og omsorgsminister Bent Høie sa i årets sykehustale at de kommer 

til å følge opp tvangslovsutvalgest arbeid, selv om det kan ta noe tid.215 

 

 

9.3 Går vi mot en lovfesting av ECT?  

 

Skal vi tro Bent Høie går vi i retning av en tvangsbegrensningsreform som kan innebære lov-

festing av ECT uten samtykke. Dersom ikke tvangsbegrensningsloven vedtas, er et annet alter-

nativ å innta en bestemmelse om ECT i psykisk helsevernloven.  

Dette var tilfelle for tvangsernæring. Psykisk helsevernloven § 4-4 annet ledd bokstav b kom 

inn ved lovendring i 2007. Da ble det besluttet at det var behov for egen lovhjemmel for tvangs-

fôring. Forut for lovfestingen ble tvangsfôring i likhet med ECT anvendt på nødrettslig grunn-

lag, og inngrepet ble ansett som alvorlig etter phvl. § 4-4 annet ledd.216 

 
215 Høie (2021).  
216 Ot.prp. nr. 65 (2005–2006) s. 72–76.  



60 

 

I høringsnotat om endringer i psykisk helsevernloven redegjør Helse- og omsorgsdepartementet 

for hensynet bak lovendringen for tvangsernæring: «Det er utilfredsstillende å måtte gjøre flere 

kortvarige behandlingsintervensjoner med hjemmel i nødrettsbetraktninger etter helseperso-

nellovens § 7.»217 På samme måte er det nå «utilfredsstillende» å anvende ECT uten samtykke 

på nødrettsgrunnlag.  

Noe av begrunnelsen for lovfesting av tvangsernæring var at andre land hadde gjort det 

samme.218 Eksempelvis er det i Danmark gitt en særskilt hjemmel for tvangsernæring.219 Der-

som vilkårene for tvungen tilbakeholdelse er innfridd, kan tvangsernæring benyttes for å redde 

pasientens liv, eller for å unngå en alvorlig risiko for pasientens liv eller helse. 

Danmark har også lovfestet adgangen til ECT-behandling under tvang. Det fremkommer av lov 

om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v (psykiatriloven) kapittel 4 om tvangsbehandling av 

psykiske lidelser § 12, Stk. 3 at «Tvangsbehandling med elektrostimulation må kun 

iværksættes, hvis patienten opfylder betingelserne i stk. 1 og befinder sig i en aktuel eller po-

tentiel livstruende tilstand.» Av dette følger det tydelig at ECT kan utføres i tilfeller der pasi-

enten befinner seg i en aktuell eller potensielt livstruende tilstand. Det forutsettes imidlertid at 

vilkårene for tvangsmessig tilbakeholdelse er oppfylt. Bestemmelsen har for øvrig flere likhets-

trekk med den ulovfestede nødrettsnormen, enn den har med tvangsbegrensningsutvalgets lov-

forslag i NOU 2019: 14 § 6-13.  

Danmark er på lik linje med Norge forpliktet av EMK. Jeg kan ikke se at de har mottatt tilsva-

rende kritikk for deres bruk av ECT uten samtykke. Mye kan derfor tyde på at kritikken mot 

Norges praktisering gjelder vårt ulovfestede rettsgrunnlag, og alle utfordringene det medfører. 

Forhåpentligvis vil vi i fremtiden slippe å stille spørsmålet om det finnes et rettslig grunnlag 

for ECT-behandling under tvang.  

 

 

 

 
217 Helse- og omsorgsdepartementet (2005) s. 78. 
218 Helse- og omsorgsdepartementet (2005) s. 77. 
219 Jf. Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger, § 7. 
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FNs komité mot tortur. Concluding observations on 

the combined sixth and seventh periodic reports of 

Norway, adopted by the Committee at its forty-

ninth session. CAT/C/NOR/CO/6-7 13. desember 

2012. http://www.fn.no/Tema/Menneskerettighe-

ter/Norge-og- menneskerettighetene/Tortur  

 

Europarådets menneskerettighetskom-

misær (2015) 

Commissioner for Human Rights, Council of Eu-

rope. Report by Nils Muižnieks, Council of Europe 
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