
  

 
 
– Lovendringene for bruk av tvang som Tvangslovutvalget har foreslått, vil få stor 
betydning for helse- og omsorgstjenesten og for pasienter og pårørende, sier helse- 
og omsorgsminister Bent Høie.(Foto: Helse- og omsorgsdepartementet) 

Foreslår store endringer 

for bruk av tvang 

Tvangslovsutvalget har foreslått store endringer for bruk 

av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Nå 

igangsettes en bred høring. 

FREDAG, 23. JULI 2021 - 11:06 

 Facebook 

 Twitter 

 Linkedin 

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer de som blir berørt av endringene, til å 
komme med innspill til hva som må til for å lykkes med innføring av et nytt regelverk 
for bruk av tvang. 

http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fjuristen.no%2Fnode%2F3075
https://twitter.com/intent/tweet?text=%22Foresl%C3%A5r+store+endringer+for+bruk+av+tvang%22&url=https%3A%2F%2Fjuristen.no%2Fnode%2F3075
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=%22Foresl%C3%A5r+store+endringer+for+bruk+av+tvang%22&url=https%3A%2F%2Fjuristen.no%2Fnode%2F3075


- Vil få stor betydning 

– Lovendringene for bruk av tvang som Tvangslovutvalget har foreslått, vil få stor 
betydning for helse- og omsorgstjenesten og for pasienter og pårørende. Jeg vet at 
mange er bekymret for om tjenestene er godt nok forberedt på de omfattende 
endringene. Disse bekymringene har vi lyttet til. Vi skal ikke innføre lovendringer som 
tjenestene ikke klarer å følge opp. Utvalgets lovforslag krever forberedelser i 
tjenesten, og det skal vi ta oss tid til, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i 
en pressemelding fra departementet. 

Involverer helsetjenesten 

Høringen er et ledd i Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med lovforslagene 
som skal legges fram for Stortinget etter Tvangslovutvalgets utredning. 
 
- Disse lovendringene har stor betydning for tjenestene, og departementet vil gi 
helsetjenesten og andre som er berørt av endringene, mulighet til å komme med 
innspill til hva lovendringene vil bety for tjenestene og hvilke forutsetninger som må 
være på plass for at vi skal lykkes med innføring av en ny lov for bruk av tvang. Det 
gjennomføres derfor en ny høring i tillegg til høringen som har vært om utredningen. 
Dette er en viktig del av utviklingsarbeidet som må gjøres i sektoren for å kunne gå 
videre med lovforslagene, skriver departementet. 

Eksempler på spørsmål som departementet ber om høringsinstansenes vurdering av: 

Hvilke forutsetninger må oppfylles på kommunalt, regionalt og statlig nivå for å sikre 
en trygg og god gjennomføring av nytt regelverk? 

Hvilke behov for opplæring, organisasjonsutvikling og andre kompetansetiltak ser 
tjenestene som følge av nytt regelverk? 

Hvilke av de foreslåtte lovendringene kan gjennomføres uten vesentlige endringer i 
tjenestene? 

Hvordan sikre ivaretakelse av pårørendes situasjon ved økt selvbestemmelse for 
pasientene? 

Hvordan tilrettelegge for god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten med nytt regelverk? 

Hva bør være på plass for å sikre at kommunen er i posisjon til å forebygge tvang 
med frivillige tiltak når kompetansen til å treffe vedtak om innleggelse og 
tilbakeholdelse med tvang i rusinstitusjon overføres fra fylkesnemndene og 
kommunene til spesialisthelsetjenesten? 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-involvere-tjenestene-i-arbeidet-med-ny-tvangslov/id2866471/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/213110-horing-oppfolging-av-forslagene-fra-tvangslovutvalget/id2865789/


Tvang – siste utvei 

– Endringene som Tvangslovutvalget har foreslått, vil få følger for hvordan tjenestene 
jobber og hvordan pasienter og pårørende involveres i behandlingen. Tvang skal 
bare brukes når det er helt nødvendig og når alle andre alternativer er prøvd. Vi 
ønsker både å høre om hvor skoen trykker i tjenestene for å få dette til og om 
arbeidsmetoder og brukerinvolvering hos dem som har lykkes med å redusere 
bruken av tvang, sier Bent Høie. 

Veivalg for lovarbeidet 

Regjeringen har ikke tatt stilling til hele Tvangslovutvalgets forslag til lovendringer, 
men tatt viktige veivalg for det videre lovarbeidet, for eksempel: 

Felles lov om bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten.I dag er bruk av tvang 
hjemlet i fire ulike lovverk, noe som gjør det komplisert og uoversiktlig. 

Et mer diagnosenøytralt regelverk. Oppmerksomheten rettes mot personens 
fungeringsnivå og behov, ikke diagnose. 

Manglende beslutningskompetanse som gjennomgående vilkår for bruk av tvang. 

Fortsatt særregler for tvangsbruk mot personer som utgjør en nærliggende fare for 
andres liv eller helse. 

Ny felles ordning for overprøving og kontroll. Statsforvalterne og nye nemnder er 
sentrale kontrollorgan. 

Snever adgang til å bruke elektrokonvulsiv behandling (ECT) uten samtykke som 
livreddende tiltak. 

Snever adgang til tvangsmedisinering. 

Utfasing av bruk av mekaniske innretninger, som reimer og belteseng, i 
nødssituasjoner. 

https://juristen.no/nyheter/2021/07/foresl%C3%A5r-store-endringer-bruk-av-tvang 
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