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TSB trenger nye juridiske rammer

Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB) vil gi honnør til
tvangsbegrensningsutvalget for et grundig arbeid om krevende spørsmål
knyttet til mennesker med alvorlige helsebelastninger hvor tiltak som
mennesker motsetter seg kan være aktuelt. Utgangspunktet om at enkelt
personer har behov og rett til individuell tilrettelagte helsetjenester, også
når de motsetter seg hjelpen, gir viktige verdimessige signaler. Å oppnå reelt
vern av grunnleggende menneskerettigheter, hvor både
selvbestemmelsesrett og rett til egen helse står sentralt, er vanskelige
juridiske, faglige og etiske avveiinger. NK-TSB er enig i at det har stor verdi at
mennesker blir hovedfokuset, ikke diagnosen. Mennesker med rus- og
avhengighetsproblemer erfarer fortsatt mye stigma, skam og skyld for sin
sykdom knyttet til rus- og avhengighetsproblematikk. Dette har
sammenheng med både negative holdninger og manglende kunnskap om
rus- og avhengighetsproblematikk. Etter vår erfaring er dette en utfordring
både i befolkningen generelt og internt i helsetjenestene. Eller som en av
våre brukerrepresentanter sa på et arbeidsseminar vi arrangerte «selv
psykosene våre er annenrangs». Diskrimineringsvernet som diskuteres i
NOUen er viktig å anvende. Oppgjør med gruppetenkning er en del av dette.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB er positiv til oppheving av
særlovbestemmelser. En felles lovgivning gir mange positive muligheter for



bedre sammenheng og samhandling på tvers av fagområder og
forvaltningsnivå. Helhetstenkning er særlig viktig for personer med
sammensatte og langvarige problemer, men som motsetter seg å ta i mot
helsehjelp.

NK- TSB vurderer at tverrfaglig spesialisert rusbehandling fortsatt er et
kompetansesvakt tjenesteområde (jfr. bl.a. rapporten «Faglige rammer for
TSB», NK-TSB 2016) og det gjenstår fortsatt arbeid for at alle helseforetakene
har bygd ut et tilstrekkelig behandlingstilbud til befolkningen både når det
gjelder akutt- og avrusningstilbud, poliklinikk herunder ambulante tjenester
og døgnbehandling. Dette gjelder også å tilrettelegge for gode
rammebetingelser når pasienter innlegges mot sin vilje. Mulighet for
innleggelse etter tvangsbestemmelsene gis av både helseforetak og private
samarbeidspartnere. Det enkelte pasientforløp må også ivaretas i
samarbeid mellom ulike aktører for eksempel med at personer først er
innlagt på avrusning for deretter å overføres til en døgnbehandlingsenhet
med annen eier. For at intensjonene i lovverket skal realiseres kreves det
derfor at basistjenestene innen TSB bygges opp i alle landets helseforetak.
Samhandlingen mellom ulike aktører må også tydeliggjøres.

Utvalget har gjort et grundig arbeid og vi er glad for at personer med egen
erfaring fra rus- og avhengighetsfeltet har deltatt i utvalgets arbeid. Det er
imidlertid en svakhet at spesialister i rus- og avhengighetsbehandling med
kunnskap og erfaring i hvordan tvang praktiseres innenfor Tverrfaglig
spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB) ikke har deltatt i selve
utvalget. Utvalget skal likevel ha honnør for å ha hatt dialog med
representanter fra fagområdet underveis i arbeidet.

Det er krevende å sette seg inn i alle sider av utredningen. Det er en særlig
utfordring fordi mange av de som anvender tvangslovgivningen ikke er
jurister. Det utgjør en risiko for at høringsinstanser ikke ser seg i stand til å gi
høringssvar eller skjønner implikasjonene av alle forslagene. Dette bør
hensyn tas i det videre arbeidet før ny lov fremmes for Stortinget.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB er svært tilfreds med at det foreslås ny
lovgivning for helsefeltet TSB. Tvangsbestemmelsene etter nåværende
Helse- og omsorgstjenestelov har vesentlige svakheter særlig knyttet til
innleggelse- og beslutningsmyndighet, kontrollfunksjoner og gråsone
problematikk i forholdet mellom Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og
psykisk helsevern. Ny lovgivning vil kunne endre dette.

Vi er også tilfreds med at det legges opp til en tydeligere, felles standard om
hva som er riktig bruk av tvang. NK-TSB deler utvalgets bekymring for at
dagens lovverk er for fragmentert og vanskeliggjør helhetstenkning rundt
individet. Et felles lovverk på tvers av fagområder og forvaltningsnivå har
muligheter for å endre dette. Lovverket må likevel ta høyde for de ulike
fagområdenes egenart.

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetanhttps:/oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetansetjeneste-tsb/vare-prosjekter/faglige-rammer-og-fagutvikling-i-tsbsetjeneste-tsb/vare-prosjekter/faglige-rammer-og-fagutvikling-i-tsb


Helseforetakenes ansvar for å tilby opphold etter nytt lovverk må også
gjelde TSB

Etter NK-TSBs vurdering er det i dag uønska variasjon i bruk av tvang.
Eksempelvis erfarer vi at «frivillig tvang» etter dagens HOL kun unntaksvis
forekommer i majoriteten av helseforetakene, mens enkelte private aktører
med avtale med RHF, i praksis setter som krav om at alle pasienter skal
signere en slik avtale. På samme måte ser vi at helseforetak som har egne
seksjoner for tvang i TSB, har større pågang enn helseforetak som ikke har
tydeliggjort at de har ansvar for å etablere et slikt tilbud. Et nytt lovverk gir
mulighet til å fastslå at alle helseforetak har ansvar for å tilby opphold etter
bestemmelsene i det nye lovverket. Vi vil også påpeke betydningen av at det
gjøres en individuell vurdering ut fra den enkelte pasient situasjon og at det
ikke er en praksis eller forventning om at alle pasienter ved en TSB-
institusjon bør skrive under en avtale om frivillig tvang.

For mye tvang i dagens TSB?

Det er viktig å presisere at alle mennesker – også mennesker med rus- og
avhengighetstilstander – har de samme rettighetene til selvbestemmelse og
at evt. begrensninger må begrunnes. Vi er samtidig usikre på om det er «for
mye» tvang innenfor TSB. Vi registrer først og fremst at det er store
forskjeller i ulike deler av landet. Forskjellene fremstår som begrunnet i
forskjeller i kommunenes vurdering og tjenestestedenes tilbud, mer enn
ulikheter i pasientkarakteristika.

Pårørende til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer etterspør ofte
tvang overfor sine nære. Premisset om at det er for mye tvang overfor
personer med rus- og avhengighetsproblemer er derfor kontroversielt. Når
det gjelder gravide som bruker rusmidler, ser vi at det er brukere av illegale
rusmidler som dominerer blant de kvinner som blir innlagt i TSB i
graviditeten både frivillig og mot sin vilje. Det er godt dokumentert at alkohol
er helseskadelig for fosteret. Helsedirektoratet anbefaler derfor totalavhold
under svangerskap. Etter NK-TSBs vurdering kan det være grunn til å tro at
det er flere kvinner som bruker alkohol under svangerskap som
hjelpeapparatet i dag ikke når. Det kan stilles spørsmål om tvangsbruken er
for lav i forhold til gravide som har et risikofylt høyt forbruk av alkohol. Så
langt vi kan se er ikke dette paradokset diskutert av utvalget.

Vi mener derfor at premisset om at det er for mye tvang bør nedtones i
forslaget til ny lov, og i istedenfor vektlegge behovet for riktig bruk av tvang.
Bruker vi nok tvang overfor riktige pasienter og med riktig lengde? Dette er
spørsmål som vi mener burde vært adressert på en tydeligere måte i
NOUen.

Når ordet tvangsbegrensning gjennomsyrer hele lovteksten er det
uunngåelig et fokus på tvangsreduksjon fremfor riktig bruk av tvang. Er vi
sikre på at det er riktig når det gjelder mennesker med alvorlig rus- og



avhengighetstilstander? Vi trenger et lovverk for å kunne bruke tvang i
helsetjenesten overfor svært syke mennesker som har behov for helsehjelp,
men som mangler forutsetninger for å ta imot denne. Loven gir samfunnet
en mulighet, men også en forpliktelse til å gripe inn. Det er viktig at
helsetjenesten er seg bevisst sitt ansvar for å vurdere om tvang skal brukes
og har et reelt tilbud. NK-TSB etterlyser også diskusjonen om når blir det for
lite tvang? Når er det vi som samfunn blir for likegyldige?

NK-TSB mener derfor navnet på loven bør endres til «lov om bruk av tvang i
helse- og omsorgstjenestene».

Psykisk helseverns ansvar for ROP-pasientene bør lovfestes.

Definisjonen av tvang er tydeliggjort i lovutkastet og innsnevret gjennom
begrepet « Overvinnelse av motstand». NK-TSB ser verdien av et snevert
tvangsbegrep og at det konkretiseres en forventning til tjenestene om å
vurdere og beskrive reelle alternativer til tvang. Vi deler utvalgets vurdering
om at forebygging av tvang har vært for lite fokusert i dag.

Praksisen med at pasienter med rusutløste psykoser skrives ut etter
kortvarig tvangsinnleggelser i Psykisk helsevern med begrunnelsen at
pasienten ikke er «syk nok» til videre behandling er etter vår erfaring
utbredt. TSB vurderer ofte at de samme pasientene er for «psykisk syke» til
at tvangsbestemmelsene i TSB er aktuelle å bruke. Dette kan føre til at
helseforetakene reelt sett ikke tar et felles ansvar for å lage en plan som
sikrer pasienten oppfølging også etter utskrivelse. Dette kan oppfattes som
ansvarsfraskrivelse for «brysomme og vanskelige» pasienter.

Vi etterlyser en grundigere diskusjon og lovformuleringer om hvordan
samhandlingen og oppgavefordelingen mellom TSB og PHV skal være i
praksis. Erfaringsmessig kan det oppstå uenighet om både hvem som skal gi
et tilbud og innhold i de ulike tilbudene. Dette er derfor en vesentlig
utfordring som utvalget, etter vår vurdering, ikke har adressert tilstrekkelig.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av
personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser slår fast at
det er psykisk helsevern som har ansvar for å behandle pasienter med
samtidig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig ruslidelse. Etter NK-TSBs
vurdering bør denne ansvarsfordelingen slås fast i ny lov. På den måten kan
anbefalingene i ROP-retningslinjen i større grad blir juridisk forpliktende.

Hvordan påvirker rusavhengighet menneskers beslutningskompetanse?

I vurdering av hvorvidt personen er samtykkekompetent legges til grunn en
antagelse av hva pasienten vil Jfr. § 1-5 og § 5-4, 5. NK-TSB etterlyser en
grundigere diskusjon av hvilken sykdomsinnsikt personen må ha for å kunne
uttrykke samtykke. Personer med alvorlig rus- og avhengighetstilstander,
ofte kombinert med alvorlige somatiske og /eller psykiske helseplager kan ha
utfordringer med å vurdere hvilke konsekvenser det kan få for egen helse

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside


dersom de avviser foreslåtte behandlingstiltak. Rusavhengighetens
«dynamikk» er jo i sin natur slik at «avhengigheten» dominerer med en sterk
lyst eller følelse av tvang til å innta rusmiddelet, fysiologisk abstinenstilstand
ved opphør av bruk og at en opprettholder rusmiddelbruken til tross for
åpenbare tegn på skadelige konsekvenser (Bramness 2018 (1)).
Rusmiddelbruk kan også føre til svekket kognitiv funksjon også i lengre tid
etter at rusmidlene er ute av kroppen(Mørland, Waal 2016(2)). NK-TSB savner
en mer inngående diskusjon av hva rusavhengighet gjør med menneskers
mulighet til å gjøre reelt frie valg og en drøfting av tvangsbestemmelsene i
forhold til dette særlig knyttet opp til mulighet for tvungen tilbakehold til en
er i stand til å gjøre reelt frie valg/ gi informert samtykke.

Vi erkjenner samtidig at diskusjonen har en rekke dilemma. Blant annet kan
det være kontra indisert å avgifte personer fra opiater da de dermed blitt
mer sårbare for overdoser jfr. «Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra
rusmidler og vanedannende medikamenter». I flere fagmiljøer i TSB er det en
bekymring for at forslag til ny lov vil få som konsekvens at personer med
alvorlige rus- og avhengighetstilstander «kun» blir akutt innlagt, for deretter
å bli skrevet ut kort tid etter. Bekymring for at vi får en ny gruppe
«svingdørspasienter» er stor blant flere fagmiljøer i TSB. Det påhviler derfor
lovgiver et stort ansvar å klargjøre hvordan lovteksten skal forstås konkret
slik at slike effekter unngås.

Vi savner også en grundigere faglig utredning om beslutningskompetanse
bør eller kan vurderes på samme måte for personer med alvorlige
rusmiddelproblemer som for personer med psykiske lidelser, demens eller
utviklingshemning.

Ny lov endrer rammer og faglig praksis

Juridiske rammer er viktig for utvikling av faglig tilbud og behandlingskultur i
tilbudene for mennesker med behov for ulike helsetjenester. Etter NK-TSBs
vurdering har den verdimessige retningen og de konkrete forslagene til
endring i tvangsbegrensningsutvalget et stor potensiale til å påvirke
helsetjenester til å ha sterkere fokus på å begrense tvangsbruk og realisere
de rettighetene mennesker har etter helselovgivningen. Den setter juridiske
rammer og kan ha en normgivende funksjon for å danne
behandlingskulturer som tar enkelt menneskets menneskerettigheter på
alvor og som helsepersonell har plikt til å ha kunnskap om og forholde seg
til. Ny lov kan være et verktøy for å endre kultur og praksis. Overtredelser
kan føre til sanksjoner både overfor det enkelte helsepersonell og for
virksomhetene. Det settes også en tydelig faglig standard som
kontrolltiltakene kan vurdere evt. sanksjoner brudd. For at dette skal
realiseres kreves det systematisk opplæring og fagutvikling. Det må settes av
økonomiske ressurser til dette.

TSB trenger et kontrollsystem



NK-TSB er svært tilfreds med at det blir tydelig hvem som har ansvar for å
kontrollere hvorvidt tvangsvedtakene gjennomføres i tråd med lovverket. I
dagens system, etter Helse- og omsorgstjenesteloven, er dette en stor
svakhet. Tvangsbegrensningsnemdene får en ny og fremskutt posisjon som
kontrollorgan også for TSB. Kontrollorganene får et tydelig ansvar for å
arbeide med å redusere bruken av tvang og sikre helhetstenkning rundt
individet for å unngå fragmentering. Tydelig oppgavefordeling mellom
fylkesmennene og tvangsbegrensningsnemdene en styrke, slik blir
forventningen til de ulike kontrollorganene tydelig.

Stedlig tilsyn og obligatoriske kontroll er viktige tiltak. Dette er en vesentlig
mangel med dagens lovgiving innenfor TSB og vil være et viktig
kvalitetsforbedringstiltak og en rettsikkerhetsgaranti. I praksis krever dette
at fylkesmennene tar aktivt grep og følger opp med aktive tiltak for at de
ulike nemdenes arbeid koordineres og erfaringer deles. Erfaringene fra TSB
er at det i praksis i dag ikke er mulig å få stedlig tilsyn på lokal praksis. Etter
NK-TSBs erfaring vil hverken fylkesmennene eller de regionale
helseforetakene ta denne rollen. Dagens ordning fremstår som et juridisk
vakuum, hvor pasientenes rettsikkerhet trues.

Beslutninger må forankres i tverrfaglige vurderinger

NK-TSB mener det er en god sammensetning av nemdene ved at de ledes av
en jurist og med en lege og en person med brukererfaring som deltager i
nemda. Det er også bra at det er begrensninger i hvor lenge en person kan
sitte i nemden. På den måten unngår en «systemblindhet». Det krever
imidlertid at det er aktiv opplæringstiltak slik at nemdene raskt blir
operative. Loven gir mulighet for å ha et ekstra medlem.

For pasienter med rus- og avhengighetsproblemer er det av stor betydning
av det sitter medlemmer med reell kompetanse om rus- og
avhengighetstilstander. Medlemmene må også ha god oversikt over hvilke
muligheter for behandling det er rimelig å forvente at er tilstede i TSB. NK-
TSB finner grunn til å minne om at det er egne spesialiteter både for leger
(rusmedisin), psykologer (rus- og avhengighetspsykologi) og sosialfaglige
(rus- og avhengighet). Det er også et særtrekk med TSB, i motsetning til øvrig
spesialisthelsetjeneste, at det skal være tverrfaglig kompetanse til stede ved
vurderinger. Dette bør også gjelde ved tvangsvedtak. Det er derfor viktig at
denne kompetansen innhentes aktivt før vedtak fattes i nemda. Det er ingen
selvfølge at psykiatere har kunnskap om rus- og avhengighetstilstander.
Eksempelvis har ikke psykiatere obligatorisk tjeneste i rus- og
avhengighetsavdeling under sin utdanning, mens alle rusmedisinere må ha
minst 12 måneders tjenestetid i psykisk helsevern under sin utdanning.

Innen 30 dager skal det gjennomføres et høringsmøte hvor
tvangsbegrensningsnemda holder møte. Alternativ til tvang blir et sentralt
tema hvor både kommune- og spesialisthelsetjeneste må avklare sine



bidrag, hvor nemda også skal sette en standard for det rettslige kravet til
alternative til tvang. Erfaringsmessig er det stor variasjon i tilbud og
ressurstilgang både i de ulike sykehusområdene og kommunene.
Fylkesmennene har derfor et betydelig ansvar for å sikre at det ikke utvikler
seg uheldige lokale praksiser, men at det reelt sett sikres likeverdige
helsetjenester.

Kommentarer til enkelte bestemmelser.

KAPITTEL 1. Formål, virkeområde, definisjoner m.m.

Ang. § 1.1. Lovens formål

NK-TSB er tilfreds med at bredden i de ulike formålene hvor både hensynet
til å hindre vesentlig helseskade og forebygge og begrense bruk av tvang i
helse- og omsorgstjenesten vektlegges. Det er også positivt med
henvisninger til grunnleggende menneskerettigheter,
rettssikkerhetsprinsipper og etisk forsvarlighet. Etter vår vurdering
sammenfatter formålsformuleringene retningen på de dilemma loven er satt
til å løse på en god måte.

Ang. § 1-2 Lovens virkeområde

Vi registrer at det i § 1-2, 3 ledd foreslås at departementet skal gis adgang til
å gi forskrift «om at også andre deler av loven skal gjelde for private
institusjoner for personer med rusproblemer, som ikke har avtale med et
foretak eller en kommune». Vi er usikre hvilke virksomheter det henvises til
her? Er det Fritt behandlingsvalgs aktører som har avtale med Helfo som det
henvises til, bør dette stå konkret i ny lov. Fritt behandlingsvalgs aktørene
kan ha avtale om å tilby behandling i TSB men ingen av dem er i dag utpekt til
å ivareta tvang – de er ikke avtaleparter med RHFene. Etter NK-TSBs erfaring
kan det være krevende å få til helhetlige pasientforløp for pasienter innlagt i
FBV institusjon på frivillig grunnlag. Pasienter som er innlagt etter
tvangsbestemmelsene er en særlig sårbar gruppe hvor det vil være et
juridisk krav om at det foreligger en forpliktende samarbeidsavtale i forhold
til. Dette bør klargjøres om det er aktuelt for Fritt behandlingsvalgs aktørene
å kunne ta i mot pasienter etter tvangsbestemmelsene . Vi vil også påpeke at
det fremstår som underlig at denne forskriftsmuligheten kun skal gjelde for
personer med rusproblemer, også personer med psykiske helseproblemer,
kognitiv svikt og somatiske tilstander kan få tilbud av fritt behandlingsvalgs
aktører.

Ang. § 1-3. Motstand, tvang og likestilt med tvang

NK-TSB er positiv til definisjonen av tvang og vil fremheve betydningen av
formuleringen «Ved tvil skal det legges til grunn at motstand foreligger».
Dette er et viktig verdimessig og juridisk oppgjør med uhjemla tvangsbruk. I
den konkrete TSB-enhet må en sikre at en ikke legger utilbørlig press på
pasientene eksempel vis med å kreve at pasienten må akseptere er tiltak



f.eks. psykologsamtaler for å få et annet tiltak som
substitusjonsmedisinering

Ang § 1-5 Vurdering av samtykke

NK-TSB vil påpeke at for vedtakskompetent personell kan dette være en
krevende vurdering å praktisere særlig ved vurdering av førstegangs
innleggelse av personer som ikke er kjent for TSB. Forskrift bør derfor
konkretisere hvordan dette skal praktiseres.

§ 1.6. Varslingsplikt for offentlig myndighet

NK- TSB er tilfreds med offentlig myndighets plikt til å varsle helse- og
omsorgstjenesten dersom en person har behov for tiltak etter denne loven.
Det bør imidlertid operasjonaliseres hvem «offentlig myndighet» i praksis er
og hvem i helse- og omsorgstjenesten som skal varsles. Etter vår erfaring
har kommunale lav terskel tiltak og frivillig sektor ofte kontakt med alvorlig
syke, forkomne mennesker som ikke nødvendigvis er kjent av TSB. Er de å
betrakte som offentlig myndighet? Prosessen fra når og hvordan en skal
fremsette bekymring og hvordan et slikt varsel skal håndteres må
konkretiseres.

KAPITTEL 2. Plikt til forebygging og rett til et tilrettelagt tjenestetilbud uten
bruk av tvang m.m.

Utvalget legger opp til en juridisk plikt til og aktivt forebygge tvang basert på
kunnskap om at å forebygge tvang virker. Feil eller unødvendig bruk av tvang
kan som utvalget beskriver, ha svært negative konsekvensene for pasienten
og i verste fall være skadelig. Vi trenger særlig krav til begrunnelse når tvang
initieres, når det gjennomføres, men først og fremst spesielt ansvar for å
forebygge at det tas i bruk. Det er derfor viktig at spesialisthelsetjenestens
ansvar for å forebygge tvang tydeliggjøres, slik det gjør i utvalgets forslag til
ny lov.

NK-TSB er tilfredse med denne presiseringen i lovverket og mener at det
også er viktig i vårt fagfelt. I TSB er det mange helseforetak som har etablert
ordninger med såkalte bistandsteam (jfr. Veileder om tvangstiltak for
personer med rusproblemer IS-2355) som behandler aktuelle saker.
Erfaringene fra flere bistandsteam bl.a. i Oslo universitetssykehus, er at
diskusjoner mellom berørte aktører både i spesialisthelsetjeneste,
kommunen og personen selv evt. også pårørende, bidrar til å skape
alternativer til tvang. I praksis bidrar bistandsteamene til å forebygge
tvangsbruk. Det er derfor viktig å bygge på erfaringene til bistandsteam ved
utforming av nytt lovverk.

I § 5-4, 10 i lovutkastet sier at det settes som «vilkår at det er inngått en
avtale mellom oppholdskommunen og spesialisthelsetjenesten om
samarbeid og planlegging av personens tjenestetilbud før, under og etter
oppholdet». Bistandsteam kan være en måte å organisere dette



samarbeidet på. NK-TSB anbefaler derfor departementet å tydeliggjøre
bistandsteamenes rolle i nytt lovforslag. Det gis en grundigere begrunnelse
for dette i kommentarene under § 9-4.

Forslag til ny tvangsbegrensningsutvalg vil gi helseforetakene et ansvar for å
rigge organisasjonen på en slik måte at tvangsinnleggelser kan unngås.
Dette er positivt. Organisering og strukturering av tjenestene har stor
betydning for kvaliteten på pasienttilbudet. Samhandling med kommuner er
også sentralt. Vi etterlyser imidlertid en operasjonalisering av hva plikten
konkret skal inneholde. Tiltak som ACT og FACT (www.rop.no) dokumenterer
at det er mulig å unngå eller redusere antall tvangsinnleggelse. På samme
måte kan brukerstyrt seng være et virkemiddel som kan forebygge tilbakefall
og akuttinnleggelser. Erfaringene fra bl.a. Haugaland A-senter (3)
dokumenterer at dette er et potensielt viktig tiltak. Er det nå forventet at alle
helseforetak skal bygge opp slike tilbud? Hvor langt bør loven si noe om
organisering og tilbud i helsetjenestene?

Utvalgets innfører en plikt til å forebygge bruk av tvang og sjekke hvilke
alternativ til tvang som er prøvd i hvert enkelt tilfelle. Kan
tvangsbegrensningsnemdene gjennom sitt arbeid «sette en standard » for
kommunene ansvar for å yte bedre og mer tilrettelagte tjenester? Hvilken
status har slik praksis iht kommunalt selvstyre og helseforetakenes egen rett
til å organisere egne tjenester? Etter gjeldende lovverk pasienter allerede
rett til individuell plan, men bare en av tre har dette (Jfr. Samdata). Vi er
derfor bekymret for om forslaget til nytt lovverk er for optimistisk når det
gjelder mulighetene som ligger i forebyggende tiltak og planarbeid. I praksis
kan ressurs ulikhetene mellom kommunene påvirker omfanget av tvang og
dermed skaper mer uønsket variasjon.

Vi mener det er grunn til å problematisere om det er tilstrekkelig ressurser
til nødvendig omstilling både i helseforetakene, private samarbeidspartnere
og kommunen. NK-TSBs erfaring er at variasjonene i tjenestetilbudet i Norge
ikke bare er begrunnet i ulikt lovverk. NK-TSB er i gang med et større prosjekt
hvor vi kartlegger alle TSB-tiltak nasjonalt «TSB i Norge». Her synliggjør vi at
mange helseforetak mangler basistjenester i TSB, både innen akutt og
intermediær behandling og reell kapasitet og kompetanse, til å gi et faglig
godt tilbud til alle pasientkategorier også etter tvangsbestemmelsene. NK-
TSB vil understreke betydningen av at det etableres tilstrekkelig tilbud
innenfor TSB i hele landet til å ta imot pasienter etter tvangsbestemmelsene.
Felles regelverk bør fremskynde oppbygging av basistjenester innenfor TSB i
alle helseforetak.

Konkrete krav til alternativer til tvang forsterker tjenestestedets plikter og
personers rett til tilrettelagt tjenestetilbud uten bruk av tvang. NK-TSB er
tilfreds med at dette aspektet løftes fram. Vi er enig i at det har potensiale
for å bruke lovverket til aktivt å forebygge tvang. Den rettslige forpliktelsen



gir potensiell kraft til prioritering fra tjenestene. NK-TSB vil imidlertid
understreke at dette alene neppe er tilstrekkelig, og vil fremheve at dette
også krever lederforankring, aktiv opplæring, implementering sammen med
faglige og materielle ressurser. Samhandlingen med pasient og
brukerorganisasjonene må inngå som en naturlig del av dette arbeidet.

NK- TSB er tilfreds med at det også stilles krav til at «institusjonen er faglig og
materielt i stand til å tilby personen tjenester av tilfredsstillende kvalitet» ( §
2.1, punkt 2) og at det stiller særlige krav til de fysiske lokalene hvor
skjerming for innleggelse etter tvangsbestemmelsene for personer med rus-
og avhengighetsproblemer jfr. § 4-5.). Etter vår erfaring har mange
virksomheter i TSB knapphet på personell, særlig spesialister og lite egnede
lokaler til å kunne gjennomføre opphold etter tvangsbestemmelsene etter
den faglige standarden som de nye lovbestemmelsene forutsetter. Vi
forutsetter at finansiering av nødvendig standardheving for å ivareta
tvangsbestemmelsene ikke behøver å gå på bekostning av finansieringen til
frivillige tiltak. NK-TSB vil også påpeke nødvendigheten av at forventningene
operasjonaliseres i forskrift.

NK-TSB er positive til at tjeneste får en plikt til systematisk å evaluere
faktorer av betydning for bruk av tvang både på systemnivå og i dialog med
pasienten slik det er skissert i § 2-4.

NK-TSB er positiv til utprøving av nye modeller for beslutningsstøtte. Det er
viktig at dette er modeller som prøves ut i alle fagområder og på både
kommune- og spesialisthelsetjenestenivå.

Kapittel 4. Tiltak i nødsituasjoner.

NK-TSB støtter muligheten for samfunnet til å kunne gripe inn i
nødsituasjoner overfor personer med alvorlig rus- og
avhengighetstilstander for å begrense den aktuelle skaden. Rus- og
avhengighet er forbundet med stor risiko for død. 282 narkotikautløste
dødsfall registrert blant bosatte i Norge i 2016 (Folkehelseinstitutt) synliggjør
dette.

KAPITTEL 5. Innleggelse og tilbakehold i helseinstitusjon m.m.

NK-TSB er tilfreds med at muligheten til forhåndssamtykke til tvunget
tilbakehold opprettholdes. Etter vår erfaring har flere mennesker med rus-
og avhengighetstilstander innsikt i at «rustrangen» i øyeblikket kan bli så
stort at de avbryter behandling i situasjoner hvor de egentlig ønsker at
behandlingsapparatet skal holde de tilbake. Det er derfor en mulighet som
er viktig at opprettholdes i ny lov. Pasienter som har god innsikt i sin egen
ambivalens til behandling kan nyttiggjøre seg denne muligheten. NK-TSB ber
om at det tas inn en formulering som ivaretar pasientens mulighet til å
initiere en slik avtale slik at det ikke kun er behandlingspersonalets vurdering
av faglig grunner som vektlegges. Pasientens ønske bør også her tillegges
vekt. Slik lovutkastets formulering «tungtveiende faglige grunner» kan



oppfattes som om personens ønske er underordnet i vurderingen.

Vi er også positive til muligheten for å utvide oppholdet etter at evt.
samtykke trekkes med inntil seks uker og at samtykke kan forlenges. Det er
også en positiv endring at muligheten til å avgi forhåndsamtykke også
inkluderer muligheten til å gi et slikt forhåndsamtykke under oppholdet. Hos
pasienter med rus- og avhengighetsproblemer kan erkjennelsen av
manglende impulskontroll og utfordringer med ambivalens til å slutte med
rusmidler øke gjennom behandling. At muligheten til å forhåndssamtykke
underveis i oppholdet ivaretar derfor pasientens behov på en mer fleksibel
måte.

I § 5.4.2, annet ledd står det at « vurderingen av når det foreligger «sterkt
behov», skal være individuell og ta utgangspunkt i hva som er alminnelig
akseptert i klinisk praksis». Etter NK-TSBs erfaring er det uønsket stor
variasjon i hvem det blir fattet vedtak om tvangsinnleggelse for, både i TSB
og PHV. Variasjonene fremstår særlig store overfor ROP-pasienter. Vi vil
derfor påpeke betydningen av at hva som er «alminnelig akseptert klinisk
praksis» må operasjonaliseres gjennom nasjonale faglige retningslinjer,
evalueringer og tilsyn og åpne diskusjoner i praksis feltet.

Vi deler utvalgets vurdering om at for samfunnet å helt frasi seg rettet til
tvangsinngripen kan være en uakseptabel ansvarsfraskrivelse jfr. Utvalgets
vurdering s 317.

I punkt 5 for vilkår for å bruke tvang står det at «personen må antas å ville ha
samtykket tiltaket dersom vedkommende hadde vært
beslutningskompetent». Dette er et krevende vilkår å forholde seg til særlig
ved førstegangs innleggelser. Vi er også skeptisk til verdien av at andre skal
tolke pasientens intensjoner. Vilkåret bør derfor reformuleres eller tas ut.

I punkt 8 er det et vilkår at «institusjonen er faglig og materielt i stand til å
tilby tjenester av tilfredsstillende kvalitet». Dette er et viktig vilkår for å sikre
forsvarlige tjenester. Innholdsmessig vil kravene være ulike i de ulike
fagområdene. Det bør derfor utvikles egne forskrifter som operasjonaliserer
innenfor hvert fagområde.

I vilkår 10 er det formulert et vilkår at «det er inngått avtale mellom
oppholdskommunene og spesialisthelsetjenestens om samarbeid og
planlegging av personens tjenestetilbud før, under og etter oppholdet».
Planlegging av tiden særlig etter et tvangsopphold er av avgjørende
betydning for at oppholdet skal fungere etter intensjonene. Vi er positive til
det verdimessige signalet med å gjøre et samarbeid juridisk forpliktende,
men ser at innholdet i samarbeidet, særlig knyttet til ressurser kan
vanskeligjøre dette i praksis. Forskrift som konkretiserer forventninger til
innhold i et slikt samarbeid vil derfor kunne ha stor betydning og hvordan
eventuell uenighet skal håndteres.



§ 5-6. Innleggelse og tilbakehold av gravide ved fare for det ufødte barnet.

NK- TSB vil innledningsvis påpeke at det kan oppfattes som stigmatiserende
at tema graviditet og tvang utelukkende tematiseres overfor kvinner som
bruker rusmidler. Også andre ubehandlede helseproblemer kan være
skadelig for fosteret for eksempel ved ubehandlede alvorlige depresjoner,
alvorlig spiseforstyrrelser o.l. . Vi savner derfor en diskusjon om dette.

Vi støtter likevel muligheten for at gravide kvinner med alvorlig
rusmiddelbruk kan holdes tilbake i døgninstitusjon mot sin vilje i
svangerskapet og vurderer at lovforslaget viderefører dagens lovhjemmel
uten vesentlig endring. Vi etterlyser imidlertid en klargjøring av hva som er
god faglig praksis i vurdering av hva som er en nærliggende og alvorlig risiko
for skade for barnet. Det er dokumentert at bruk av alkohol under
svangerskapet kan føre til skader hos fosteret (bl.a. føtalt alkoholsyndrom).
Erfaringsmessig er det likevel sjeldent gravide kvinner med omfattende
alkoholbruk blir innlagt i TSB både frivillig og etter tvangsbestemmelsene.
Denne er en samfunnsmessig utfordring.

Det bør klargjøres hvordan situasjonen skal håndteres dersom en gravid
kvinne som er innlagt frivillig ønsker å avbryte oppholdet og det vurderes
som uforsvarlig. Hvordan skal evt. overføring til tvunget opphold
gjennomføres? Eventuelt ved å presisere denne muligheten i § 5-9.

§ 5-9. Forbud mot overføring fra opphold basert på eget samtykke til tvunget
opphold.

NK-TSB er tilfreds med at det gir mulighet til å fatte vedtak om tvunget
opphold ved akutt fare for personens eget liv eller vesentlig skade på egen
helse. Dette er viktige unntaksbestemmelser for å sikre liv og helse i akutte
situasjoner. Overskriften bør endres til å være mer dekkende for innholdet i
avsnittet f.eks. til «Kun overføring fra eget samtykke til tvunget tilbakehold
ved akutt fare.

§ 6-6 slår fast at « bruk av tvang i behandling av rusproblemer er ikke tillatt».
Dette er en videreføring av dagens lovgivning. NK-TSB vil imidlertid påpeke
utfordringen med at tvunget tilbakehold i ytterste konsekvens kun
innebærer fysisk avskjerming fra rusmiddelet. NK-TSB vil påpeke at dette ikke
må være til hinder for at personen tilbys medikamentell oppfølging,
meningsfulle aktiviteter, fysisk aktivitet og terapeutiske aktiviteter individuelt
og i fellesskap med andre pasienter. Tvang bør ikke kun være oppbevaring,
men tilbud om innhold av minst like god kvalitet som de pasientene som er
innlagt frivillig.

§ 6-18. Pålegg om oppmøte til undersøkelse eller behandling.

Etter NK-TSBs vurdering kan det være krevende å gjennomføre pålegg om
oppmøte til undersøkelse eller behandling. Hvem som har ansvar for å sikre
at personen bringes til spesialisthelsetjenesten og de ulike virksomhetenes



rolle må tydeliggjøres i den varslede forskriften.

§ 6-2. Rusmiddeltesting

NK-TSB støtter foreslåtte vilkår for rusmiddeltesting

KAPITTEL 7. Rettighetsbegrensende tiltak og tvang i institusjon eller bolig av
hensyn til fellesskapsinteresser.

NK-TSB støtter forslaget om og lovfestet adgangen til å fastsette
husordensregler og at disse skal sendes til fylkesmannen. Etter vår erfaring
er det fortsatt en utfordring med uhjemla tvangsbruk i deler av rusfeltet.
Dagens gjennomføringsforskrift har tydeliggjort forventninger til praksis. En
lovmessig klargjøring av såvell materielt innhold, så vel som
godkjenningsordninger, vil imidlertid være en tydeligere juridisk ramme og
ønskes derfor velkomment. Etterlevelse av praksis er påkrevd for å sikre at
lovens intensjon gjennomføres.

KAPITTEL 8. Rutinekontroll i institusjon for å hindre innførsel av farlige
gjenstander m.m.

I § 7-2 gis det åpning for rutinekontroll for å unngå farlige gjenstander hvor
det fastslås at dette skal praktiseres likt for alle, pasienter og brukere,
ansatte, besøkende og kontrollinstanser. NK-TSB mener forslaget innebærer
en unødvendig mistenkeliggjøring og stigmatisering av så vel pasienter som
pårørende, samarbeidspartene og ansatte. Dette må endres.

I § 7-3 foreslås det en mulighet for å undersøke munnhule, mens øvrig
undersøkelse av kroppens hulrom er imidlertid ikke tillatt.

Studier viser at rusmisbrukerne generelt hadde dårlig tannhelse og at de
opplevde selv at de hadde redusert livskvalitet på grunn av problemer med
munn og tenner (Karlsen mfl. 2017). Dårlig tann og munnhelse forsterkes av
rusbruk, men kan også ha sammenheng med traumer knyttet til seksuelle
overgrep. Etter nasjonal kompetansetjeneste TSB erfaring kan pasienter
med rus- og avhengighetsproblemer oppleve det like traumatiserende å bli
undersøkt i munnhulen som kroppens øvrige hulrom. Vi etterlyser derfor en
grundigere vurdering på om dette er nødvendige tiltak.

KAPITTEL 9. Saksbehandling i første instans.

Dagens lovgivning for bruk av tvang overfor pasienter med rus-
avhengighetsproblematikk iht HOL, med kommunal rett til å fatte
midlertidige vedtak og initiere vedtak over fylkesnemndene skaper etter NK-
TSBs erfaring en rekke utfordringer og paradokser. Etter vår erfaring er
tvangsbestemmelsene særlig aktuelle å bruke overfor pasienter som har
sammensatte behov og hvor vurdering av somatisk og psykisk helse er
sentralt. Særlig uheldig med dagens praksis er det at lege/psykolog ikke er
en del av vurderingen. Dette strider med andre vurderinger i TSB hvor det
forutsettes at både medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse er til
stede (jfr. prioriteringsveilederen).



I praksis medvirker også ulike inntakssystemer i psykisk helsevern og TSB til
at samordningen mellom de to tjenesteområdene vanskeliggjøres. Et likt
system for å vurdere behov og kompetanse til å fatte vedtak slik det er
skissert forslag til nytt lovverk vurderes derfor som positivt. Det er også
uheldig at de som har ansvar for å yte spesialisthelsetjenester (TSB) ikke
også har beslutningsmyndighet til at eventuell tvang skal gjennomføres
overfor den enkelte pasient. Vi kjenner til flere eksempler hvor kommunen
har fattet hastevedtak om innleggelse etter dagens lovgivning, hvor TSBs
behandlingsansvarlig lege/psykolog kort tid etter innleggelse har opphevet
vedtaket med henvisning til manglende faglig forsvarlighet. Dette er
åpenbart uheldig.

Vi er derfor tilfreds med at vedtaksansvarlig i TSB skal være lege med
relevant spesialistgodkjenning eller klinisk psykolog med relevant praksis og
videreutdanning slik det foreslås i § 9-1.

I § 5-4 punkt 10 fremkommer det i punkt 9 at personen skal være undersøkt
av to leger hvorav en skal være uavhengig av den ansvarlige institusjonen før
det fattes vedtak om tvangsinnleggelse. NK-TSB har tidligere påpekt
begrensningene med legens kompetanse til å gjøre en tverrfaglig vurdering
av pasients situasjon, og vil derfor understreke at punkt 10 som forutsetter
at det er «en avtale om samarbeid mellom kommunen og
spesialisthelsetjenesten om samarbeid og planlegging av personens
tjenestetilbud før, under og etter» er av stor betydning. Det er betydelig
variasjon i hvordan tvangsbestemmelsene håndteres i kommunene. NK-TSB
er derfor opptatt av at manglende evne eller vilje hos eksempelvis
kommuner/bydeler til å samarbeide om utarbeidelse av en forpliktende plan
ikke må bli et hinder for at nødvendige tiltak blir iverksatt fra
spesialisthelsetjenesten. Hvor skal TSB henvende seg dersom vi ikke evner å
få til et samarbeid eller TSB mener praksis til kommunene er uforsvarlig?

§ 9-3 Plikt til å vurdere varsel.

§ 9-3 innebærer en plikt for helse- og omsorgstjenesten til å foreta en
undersøkelse om nødvendigheten av tiltak etter varsel fra offentlig
myndighet eller pårørende. Dette er i praksis en videreføring fra dagens
helse og omsorgstjeneste lovs § 10-1 1 hvor kommunen har plikt til å
vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende. Pårørende til personer
med rus- og avhengighetstilstander er ofte de tettest følger utviklingen av
svært helseskadelig rusbruk. Etter NK-TSBs vurdering er det av stor
betydning at deres bekymringer tas på alvor og ledsages av aktiv tiltak. Det
er viktig at pårørende rett til å få vurdert bekymringer om alvorlig
helseskade for sine nære selv om innleggelsesmyndigheten i TSB endres.
Loven bør imidlertid klargjøre hvem i helse- og sosialtjenesten som har
ansvaret for at en slik undersøkelse gjennomføres. Når TSB overtar ansvaret
for å beslutte innleggelse bør det også tillegges tjenesten et ansvar for å



vurdere om det skal fattes tvangsvedtak i nært samarbeid med
primærhelsetjenesten.

§ 9-4 konkretiserer behovet for forsvarlig saksforberedelse og § 9-6 krever
samråd med annet kvalifisert personell. Innenfor TSB er ordningen med
bistandsteam etablert i en rekke helseforetak. Denne er et
samhandlingsorgan hvor både personen selv, evt. pårørende, kommunen
representanter deltar i tillegg til TSB. Erfaringene er positive på å kunne
diskutere og planlegge evt. tvangsvedtak. Både helseforetaket og Oslo
kommune erfarer at bistandsteams møter i stor grad er med å forbygge
bruk av tilbakeholds bestemmelsene etter dagens lovgivning, samtidig som
det sikrer oppfølging av pasienten. Tall fra Oslo universitetssykehus viser at
det årlig gjennomføres vesentlig flere bistandsteams møter enn hva det
fattes tvangsvedtak. Eksempelvis ble det i 2018 avholdt 19 bistandsteams
møter, mens det ble fattet 5 tvangsvedtak. Tallene så langt i 2019 er hhv 21
og 6. Etter NK-TSBs vurdering er dette en måte å organisere samarbeidet på
som kan bidra til god og forsvarlig saksbehandling. Nasjonal
kompetansetjeneste TSB mener derfor at det bør være en klar anbefaling
om bistandsteam i den nye lovgivningen. Sosialtjenestens kjennskap til
pasientens fungering og behov vil være viktig og i noen tilfeller også
nødvendig for om TSB, etter ny lovgivning, skal vurdere om vilkårene for
tilbakehold er oppfylt samt tilrettelegge for behandling på tvers av etater og
nivåers faglige ansvarsområder.

KAPITTEL 10. Kontrollinstansene.

I § 10-2 fremkommer det at en av fylkesmannens oppgaver blir å opprette og
administrer fylkesvise lister over sakkyndige som kan oppnevnes som
medlemmer i tvangsbegrensningsnemda i enkeltsaker etter beslutning fra
nemdsleder. NK-TSB ber om at også tverrfaglig spesialisert rusbehandling
står på den listen.

De nye tvangsbegrensningsnemdene skal ledes av jurist og i tillegg bestå av
en lege og en bruker med egen erfaring. Etter NK-TSBs vurdering er det
positivt at nemdene ledes av jurist. Dette er en viktig forutsetning for å sikre
ivaretagelse av særlig prosessuelle regler. Det er imidlertid en utfordring at
lege/bruker ikke nødvendigvis har kompetanse på TSB.

Kunnskapen i grunnutdanning til leger om rusmedisin er begrenset. Det er
derfor ingen selvfølge at lege som deltar i tvangsbegrensningsnemdene har
kunnskap om rusmedisin og TSB. Antall spesialister i rus- og
avhengighetsmedisin er også er betydelig mindre enn antall psykiatere. Det
er valgfritt om psykiatere ønsker å ha tjeneste i TSB-avdeling som en del av
spesialiseringsløpet. At en lege evt. psykiater eller annen legespesialist er
deltager i tvangsbegrensningsnemden er derfor ikke tilstrekkelig garanti for
at kunnskapen om rus- og avhengighetstilstander og TSB ivaretas.

TSB er et eget helsefagområde, likestilt med psykisk helsevern. Det skiller seg



imidlertid fra bl.a. PHV ved at det skal gjøres tverrfaglige vurderinger. Vi
mener derfor at tvangsbegrensningsnemdene bør få en juridisk plikt til å
konferere med vurderingsteam i TSB i det aktuelle sykehusområdet.
Vurderingsteamet er tverrfaglig sammensatt og har en sentral rolle i
koordinering av pasientstrøm og dermed prioritering av ressurser,
samarbeid med kommunale tjenester og informasjon til pasienter,
pårørende og andre.

NK-TSB vil understreke betydningen av at fylkesmannen holder en nasjonal
oversikt over tvangsbruk. Dette er av stor betydning for å kunne holde
oversikt over utviklingen i de ulike fagområdene og ha transparens om evt.
uønsket variasjon.
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