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Høring - NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler
om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Det vises til brev av 31. juli hvor det fremgår at Helse Vest ønsker å samordne høringssvarene
til ovennevnte høring, samt at høringssvaret fra Helse Vest skal styrebehandles før avsendelse
til departementet. Opprinnelig frist var 1. november, men det er gitt utsatt frist ut uke 45 for
innsendelse.
Høringen har vært sendt ut bredt i organisasjonen. I og med at NOUen omhandler endringer i
regelverket knyttet til tvang som er av stor betydning for pasienter og helsepersonell både
med hensyn til rettsikkerhet, effekten av behandling samt sikkerhet og arbeidsmiljø for
helsepersonell har forslaget blitt grundig gjennomgått og det er skrevet omfattende
høringssvar.
Nettopp på grunn av omfanget av tilbakemeldingene har vi valgt å legge dem med som
vedlegg til dette brevet. Det er gitt tilbakemelding fra henholdsvis Klinikk for Psykisk
Helsevern Voksne (KPHV), Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PHBURA) samt fra
Avdeling for fag, forskning og undervisning (FFU), sistnevnte har primært vurdert
regelendringen knyttet til tvang i somatikken.
Det bemerkes her at besvarelsen fra PHBURA også omfatter høringsinnspill fra fagmiljøet
knyttet til tverfagligspesialisert rusbehandling hvor de som har vært med å gi innspill også
kommer fra andre foretak/kommuner.
De ulike tilbakemeldingene vektlegger naturlignok til dels ulike forhold utfra sine ulike
perspektiv. Det som likevel er likheten og samstemmigheten i tilbakemeldingene er at
lovforslaget slik det fremstår er vanskelig tilgjengelig og at hensikten med å forenkle og
klargjøre regelverket med å lage en felles lov ikke blir oppfylt. Det fremheves videre at
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forslaget bygger på en rekke skjønnsmessige begreper som nettopp vil føre til risiko for ulik
håndheving av regelverket. I tillegg er behovet for opplæring for lite vektlagt samt vurdering
av de økonomiske kostnadene.
Lovforslaget slik det er i dag fremstår for Helse Stavanger for lite bearbeidet og med fare for å
være så vanskelig tilgjengelig at det ikke sikrer riktig bruk av tvang.
Vennlig hilsen
Inger Cathrine Bryne
Adm. direktør
Vedlegg 1: Høringssvar fra KPHV
Vedlegg 2: Høringssvar fra PHBURA inkludert høringssvar fra fagmiljø knyttet TSB med
bidragsytere også fra andre enn ansatte i Helse Stavanger
Vedlegg 3: Høringssvar fra FFU
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