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INNSPILL TIL REGIONAL PLAN – TVANGSBRUK

Innen det alderspsykiatriske fagfeltet er situasjonen og problemstillingene mer kompleks enn i 
psykiatrien for øvrig. Dette skyldes at det i alderspsykiatrien ofte også må gjøres en grundig 
vurdering av om pasientene  - i tillegg til en eventuell psykisk lidelse – har en generell tilstand 
som medfører redusert samtykkekompetanse.

Lovverket skiller i den forbindelse mellom psykiske lidelser og øvrige lidelser. Psykiske 
lidelser skal behandles og vurderes i henhold til psykisk helsevernloven. For øvrige lidelser 
gjelder pasientrettighetslovens kapittel 4A, for så vidt pasientene ikke har samtykke-
kompetanse.

Et slikt absolutt skille mellom psykiske lidelser og ikke-psykiske dvs somatiske lidelser er 
ikke i pakt med dagens synspunkter innen mange fagmiljøer. Således er det åpenbar at mange 
synspunkter som en ofte vil betegne som psykiske kan gi somatiske symptomer, mens 
somatiske sykdommer har psykiske symptomer. Eksemplene på dette er mange innen 
alderspsykiatrien. Noen ganger kan også samme sykdom bli vurdert ulik innen ulike deler av 
helsevesenet. En demens av Alzheimers type med vrangforestillinger, kan bli vurdert som en 
psykisk sykdom i alderspsykiatrien – slik at vedtak om tvangsinnleggelse og sogar vedtak om 
tvangsbehandling med legemidler kan skje – mens den i geriatrisk og allmennmedisinsk 
sammenheng kan bli sett på som en somatisk/nevrologisk sykdom som kan gi grunnlag for 
vedtak etter pasientrettighetslovens kapittel 4A.

Det er eksempler på at ulike kontrollkommisjoner for de psykiske helsevernet vurderer 
tilstandene forskjelling. Spørsmålet om en eksempelvis kan benytte adgangen til representert 
samtykke ved innleggelse etter psykisk helsevernlovens kapittel 2 er også ikke avklart.

Lovverket gir klare føringer om at pasienter uten samtykkekompetanse ikke kan legges inn 
uten at kravene til tvungent psykisk helsevern i kapittel 3 er oppfylt. Dette betyr at demente
pasientgruppen i realiteten får en høyere innleggelsesterskel for psykiatriske sykehus når 
deres demens progredierer. Dette er trolig betinget i at man ønsker at pasientene skal få det 
vern og de klageretter som tvungent psykisk helsevern gir, men betyr også at en rekke 
pasienter som ville kunne ha nytte av et sykehusopphold ikke får dette. Det skyldes at 
vilkårene for bruk av tvang er høyere enn det som skal til for å tilby en ordinær innleggelse.

Fra vårt faglige ståsted kunne det være ønskelig om det ble gjort en gjennomgang og 
harmonisering av lovverket når det gjelder bruk av tvang – spesielt med tanke på eldre 
og/eller demente pasienter. Riktig bruk av tvang betyr ikke bare mindre bruk. Det er uverdig 
om lovverket nå er til hinder for at eldre og/eller demente skal kunne få best hjelp og lindring 
for sine ulike sykdommer og ulike symptomer.

 


