
 

STYRESAK  
  
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF   
 
DATO: 18.11.21   
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm   
SAKA GJELD: Administrerande direktør si orientering                  
   
STYRESAK: 83/21  
 
STYREMØTE:   26.11.21    
 
Vedlegg 6 
 

FORSLAG TIL VEDTAK    
Styret i Helse Fonna HF tar meldingane til orientering 
   

1 Utdeling av Kvalitetspris 2021 
Orientering i møtet 
 

2 Tilsyn 
Vedlagt 

   
3 Høyringar 

Vedlagt 
 

4 Status pandemi/ beredskap 
Orientering i møtet 

  
5 Telefoni 

Orientering i møtet 
 

6 Ventetid  
Orientering i møtet 

 
7 Oversikt over arbeidsrelatert fråvær 

Orientering i møtet 
 

8 Eventuelt styremøte 23.03.2022 
Orientering i møtet 



 

 
9 Presentasjon av klinikk for psykisk helsevern og rus 

Orientering i møtet 
 

10 Pasientrelatert sak (u.off.  jf. Helseforetakslova § 26a 1. ledd)  
Orientering i møtet 
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NOTAT  
 
  
GÅR TIL:   Styremedlemmer     
FØRETAK:   Helse Fonna HF      
  
DATO:   11.11.21       
FRÅ:    Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR:  Aud Gunn Løklingholm    
 
SAKA GJELD:  Administrerande direktør si orientering  

Rapportering tilsynssaker frå 11.10.21- 10.11.21  
 
      
STYRESAK:   83/21    
 
STYREMØTE:  26.11.21    
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 2  
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  (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merka med raud skrift.)  Helse Fonna HF frå 11.10.21- 10.11.21 
 

MYNDIGHETS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNS- 
RAPPORT 

HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING AV 
AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

Heisconsult 
tekninsk 
rådgiving 
20/1624 
(19/352) 

Helse 
Fonna 
HF 

Tilsyn 11.12.18 
Ved Odda sjukehus 
Tilstandskontroll 
 
1. stk. heis 
Niregnr:31228003
55 
Odda Sjukeheim 
Sengeheis/person-
heis 
 

19.09.19 Det vart avdekka 5 avvik. Heisconsult 
har skissert  
tiltak som må utførast for å 
utbetra/nullstilla NHK rapport: 
Heisen anbefales utskiftet i sin helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er ikkje 
sett frist 
for lukking 
av avvika 

  

Heis-
kontrollen AS 

Helse 
Fonna 

Periodisk 
sikkerhetskontroll 
av heis ved Valen 
sjukehus 

06.10.20 Det vart avdekka to avvik ved 
tilsynet.  
1. Låstapp i andre etasje gikk trekt  
2. Opplysningskilt i sjaktebunn var 
løsnet fra veggen å lå i bunn. 
 
Begge avvika har alvorsgrad 4.  
 
 

Det er ikkje 
sett frist 
for retting i 
rapporten 

Avvika er under 
utbetring 
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Arbeids-
tilsynet 
21/2529 

Helse 
Fonna 
HF 

Tisyn med Helse 
Fonna HF 
Haugaland DPS 
poliklinikk 

Vedtak om 
pålegg 
28.09.2021 

Det vart avdekka avvik og gitt fire 
pålegg ved tilsynet 

1. Pålegg – Bedriftshelsetjeneste 
– plan for bistand 

2. Pålegg – Vold, trusler om vold 
og uheldige belastninger – 
kartlegging, risikovurdering, 
tiltak og plan 

3. Pålegg – Vold og trussel om 
vold – opplæring 

4. Pålegg – Vold og trussel om 
vold - informasjon 

01.12.2021 Helse Fonna har i 
brev datert 
08.10.2021 gjeve 
tilbakemelding til 
Arbeidstilsynet  

 

Haugesund 
kommune 
21/3146 

Helse 
Fonna 

Branntilsyn BUP  
Haugesund  

14.10.2021 Ingen  Saka avslutta etter 
tilfredsstillande 
tilbakemelding 
etter 
dokumenttilsyn 

14.10.2021 



 

NOTAT  
 
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF    
 
DATO:  11.11.21   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm   
 
SAKA GJELD: Høyringssvar i perioden 14.10.2021 – 10.11.2021  
STYRESAK: 83/21   
 
STYREMØTE: 26.11.21   
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 3 
3 Vedlegg, Høyringsuttalane   

 
 

 

Nr FRÅ SAKA GJELD HØYRINGSFRIST 
1 2021/3866 

Helsedirektoratet/ Helse 
Vest 

Høring – Nasjonal faglig 
retningslinje for somatiske 
akuttmottak 

17.11/ 
12.11.2021 

2a 2021/2624 
Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Høring – oppfølging av 
forslagene fra 
Tvangslovutvalget – klinikk 
for psykisk helsevern og rus 

08.11.2021 

2b 2021/2624 
Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Høring – oppfølging av 
forslagene fra 
Tvangslovutvalget – 
medisinsk klinikk Odda og 
Haugesund - 
Habiliteringsavdeinga 

08.11.2021 

    



 
 Helse Fonna HF 
  

Postadresse: 
Helse Fonna HF 
Postboks 2170 
5504 Haugesund 

Elektronisk adresse: 
post@helse-fonna.no 
www.helse-fonna.no 

Besøksadresse: 
 
 

Generell informasjon: 
Sentralbord 52732000  
Org.nr: 983974694  

 

 
HELSE VEST RHF 
Postboks 303 
4068 STAVANGER 
 
 
v/Panchakulasingam Kandiah 

 
 
 
 
 

Dykkar ref.: Vår ref.:  Sakshandsamar: Dato: 
2021/1079 - 
8616/2021 

2021/3866 - 34023/2021 Haldis Johanne Økland Lier 09.11.2021 

 
 
 
 
Høyring – Nasjonal faglig retningsline for somatiske akuttmottak 
 
Utkast til nasjonal faglig retningsline for somatiske akuttmottak har vore på høyring i 
organisasjonen. Det har vore eitt møte med leiarar av akuttmottak ved dei tre somatiske 
sjukehusa i føretaket.  
 
Helse Fonna har følgjande innspel: 
Utkastet til retningslina er eit godt arbeidsdokument som viser god retning for utvikling av 
akuttmottak. Det er stor forskjell i størrelse på akuttmottaka. Nokre av anbefalingane kunne 
vore differensiert med tanke på små og store mottak, og kanskje peika på aktuelle 
kompenserande tiltak slik at mindre mottak kan fungere med god kvalitet og 
pasientsikkerhet.  Retningslina kunne også gitt tilrådingar på kva som skal avklarast i 
akuttmottak- altså tydeleggjere oppgåver opp mot til dømes sengepost og kommunale ØH 
senger. Lenken  
 
Innspel til dei enkelte kapitla: 

• Innleggelse av pasientar og samarbeid med henvisande instansar. Det ville vore ein 
fordel om også legevakt brukte same triageringsverktøy som sjukehusa, det ville sikre 
eit meir felles språk for hastegrad. 

• Prioritering av pasientar og bruk av team: Retningslina kunne vore tydelegare på 
tilrådingar om kva som bør øvast på og kor ofte.  

• Sporsikring og skadedokumentasjon: Her bør det sikrast gode grensegangar opp mot 
politi; kven skal gjere kva/når skal politi kontaktast. Det bør vere meir tydeleg på kva 
kompetanse som forventast i akuttmottaka på dette området.  

• Tverrfagleg samarbeid: Det som blir skildra her om felles mottak av pasientar, er gode 
tiltak for å sikre god vurdering og planlegging av vidare forløp. Men kravet er 
vanskeleg gjennomførbart i dei mindre akuttmottaka.  

• Aktivitet og drift: Sentralt at det er gode og relevante datakjelder slik at ein også kan 
samanlikne seg med andre mottak. 



Side 2 av 3 

• Kritisk fullt mottak: Det er viktig at ein har rutinar og planar for dette. Desse rutinane 
må forankrast i heile sjukehuset/føretaket. Her kunne retningslina vore meir tydeleg 
og konkret. 

• Kompetanse: Ein ønskjer ei tydeleg tilråding når det gjeld bemanning - krav til 
kompetanse/erfaring og minimum stillingsstorleikar i mottak. 

 
 
 
Vennleg helsing 
Fag og forsking 
 
Haldis Johanne Økland Lier 
Fagdirektør 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent     
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HØYRINGSUTTALE FRA HELSE FONNA/KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN OG RUS TIL HELSE- OG 

OMSORGSDEPARTEMENTETS «HØRINGSNOTAT OM OPPFØLGING AV FORSLAGENE FRA 

TVANGSLOVUTVALGET» 

 

Vedrørende rett til å reservere seg mot behandling med antipsykotiske legemidler (jf. øverste 

kulepunkt på s. 11 i departementets høringsnotat; omhandles i punkt 6.11 i dette): 

Departementet skriver nederst på s. 85 i sitt høringsnotat følgende: 

«Dersom det innføres en reservasjonsrett mener departementet at den maksimale virketiden for 

reservasjonen i hvert fall ikke bør være lenger enn inntil 5 år. Departementet ber om at 

høringsinstansene vurderer om virketiden for en reservasjonserklæring bør begrenses ytterligere til: 

 Inntil to år generelt for alle 

 Inntil to år den første gangen personen reserverer seg 

 Inntil to år for personer som er under 25 år når de reserverer seg.». 

Klinikken mener ikke at virketiden for en slik reservasjonserklæring som det er tale om her, bør 

begrenses til to år. Vi mener heller ikke at virketiden for reservasjonserklæringen bør begrenses til 5 

år. Ut i fra en antakelse om hva som i praksis vil fungere overfor den aktuelle pasientgruppen, 

foreslår klinikken her at reservasjonserklæringen gis en virketid av ubegrenset varighet. Klinikken 

foreslår videre at denne reservasjonserklæringen når som helst kan trekkes tilbake av den enkelte 

pasient, dersom vedkommende endrer mening og likevel stiller seg positiv til å bli behandlet med 

antipsykotiske legemidler. Vårt synspunkt gjelder så vel pasienter under 25 år som pasienter som er 

25 år eller eldre. Uansett hvilken reservasjonsrett den kommende tvangsloven vil åpne for, vil 

klinikken poengtere at det er essensielt at både pasienter og personale i forkant tenker gjennom 

konsekvensene av at reservasjonserklæringer skrives. Vi vil videre understreke viktigheten av at 

behandling med antipsykotiske legemidler regelmessig tematiseres overfor også de pasientene som 

har reservert seg mot slik behandling, slik at disse til enhver tid har et opplyst og oppdatert 

standpunkt til sin legemiddelreservasjon.  

Øverst på s. 86 skriver departementet i nevnte høringsnotat dette: 

«Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om reservasjonsadgangen bør begrenses 

ytterligere gjennom: 

 Vilkår om at det før man kan reservere seg må ha gått seks måneder etter at behandling med 

antipsykotiske legemidler ble avsluttet. 

 Utvalget foreslår at unntaket for nødssituasjoner bare skal gjelde ved kortvarige 

nødssituasjoner og bare så lenge den akutte nødssituasjonen varer. Departementet ber om 

høringsinstansenes syn på å la dette unntaket også omfatte gjentatte nødssituasjoner over 

flere dager, hvor situasjonen vedvarer etter at effekten av korttidsvirkende legemiddel har 

gått ut. Vi ber også om innspill på hvor lenge man i tilfelle bør kunne håndtere en 

nødssituasjon ved bruk av tvangsmidler uavhengig av reservasjon. Det ønskes også innspill på 

hva som vurderes som forsvarlig og minst mulig inngripende behandling i slike situasjoner. 

 At reservasjonsretten ikke skal kunne gjøres gjeldende når tungtveiende hensyn til de 

personen bor sammen med tilsier det.». 

Klinikken er enig i at vilkåret første kulepunkt ovenfor her bør gjøres gjeldende. De fleste pasienter er 

medisinfrie 6 måneder etter at behandling med antipsykotisk medikasjon ble avsluttet. 
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Når det gjelder andre kulepunkt ovenfor, mener vi at reservasjonsadgangs-unntaket bør gjelde 

nødssituasjoner generelt så lenge den enkelte nødssituasjon eksisterer. Det betyr at klinikkens 

oppfatning er at unntaket bør gjelde så vel kortvarige og enkeltstående nødssituasjoner som 

gjentatte nødssituasjoner over flere dager som i praksis viser seg umulige å håndtere på annet vis 

enn ved behandling med antipsykotiske legemidler. Vi vil likevel tilføye at oppbemanning med 

miljøpersonell og/eller behandling med beroligende medikasjon (f.eks. benzodiazepiner) bør 

vurderes/prøves i nødssituasjoner først så langt dette er praktisk mulig og forsvarlig.                          

Ad. tredje kulepunkt ovenfor er ikke klinikken enig i at «tungtveiende hensyn til de personen bor 

sammen med» skal kunne representere et selvstendig unntak fra pasientens reservasjonsrett. En 

vurdering av hva som skal betraktes som «tungtveiende hensyn» i en slik sammenheng, vil bli svært 

vanskelig å praktisere på en god måte og vil etter vår oppfatning dessuten legge et tungt ansvar på 

de pårørendes skuldre i den forstand at pasienten vil kunne komme til å klandre de pårørende for at 

han/hun ikke får muligheten til å reservere seg mot behandling med antipsykotiske legemidler. 

Klinikken erkjenner fullt ut at ivaretakelse av pårørende i psykisk helsevern er viktig, men vi mener at 

det må gjøres på andre måter enn ved å åpne for et slikt unntak fra pasientens reservasjonsadgang 

som det her er tale om.    

 

Vedrørende hvor lang utfasingsperioden for adgang til å bruke mekaniske innretninger i 

nødssituasjoner bør være (jf. nest-øverste kulepunkt på s. 11 i departementets høringsnotat; 

omhandles i punkt 6.12 i dette): 

Departementet skriver øverst på s. 93 i sitt høringsnotat følgende:  

«Departementet mener at det bør legges opp til at adgangen til å bruke mekaniske innretninger som 

hindrer bevegelsesfriheten i nødssituasjoner, skal fases ut. Utvalget foreslo at utfasingen skulle skje i 

løpet av tre år etter at lovendringene trer i kraft. Departementet ber om høringsinstansenes 

vurdering av hvor lang utfasingsperioden bør være.». 

Klinikkens synspunkt er at psykisk helsevern trenger tid til den omstillingen en slik utfasing 

innebærer. Hvor lang tid fagområdet har behov for, har klinikken derimot ingen bestemt oppfatning 

om. For oss er det, uavhengig av utfasingsperiodens lengde, et vesentlig poeng at tilstrekkelig 

effektive og akseptable alternativer til bruk av mekaniske innretninger i nødssituasjoner står klare 

den dagen utfasingsperioden er over.                                                                                                                                                                        

I denne perioden må det letes etter alternativer til bruk av mekaniske innretninger i nødssituasjoner. 

Det er klinikkens klare oppfatning at ressursbehov vil måtte være en essensiell faktor når potensielle 

alternativer vurderes. Så snart slike er identifisert, bør det gjennomføres kvalitetssikret utprøvende 

bruk – gjerne organisert som prosjekter – av alternativene med sikte på å få klarlagt hvilken effekt 

disse har. Evaluering av disse utprøvingsprosjektene må gjøres innen en fastsatt dato som ligger vel 

innenfor utfasingsperiodens varighet. En har da mulighet til å få på plass tilstrekkelig effektive 

alternativer til bruk av mekaniske innretninger i nødssituasjoner før utfasingsperioden er omme. 

 

Vedrørende utvalgets forslag om at mekaniske innretninger ikke skal kunne oppbevares i 

umiddelbar nærhet av avdelingen (jf. tredje kulepunkt på s. 11 i departementets høringsnotat; 

omhandles i punkt 6.12 i dette):  

Øverst på s. 94 i sitt høringsnotat skriver departementet dette: 
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«Tanken bak utvalgets forslag om at mekaniske innretninger ikke skal oppbevares i umiddelbar 

nærhet til den aktuelle avdelingen, er at redusert tilgjengelighet kan bidra til å redusere bruken ved at 

andre, mindre inngripende tiltak vurderes først. Forslaget vil sannsynligvis kreve mer personell, flere 

kompetansehevende tiltak og etablering av gode alternativer. 

Departementet ber om høringsinstansenes særskilte vurdering av dette forslaget, og av hvordan man 

kan sikre god og trygg håndtering av nødssituasjoner samtidig som det legges til rette for redusert 

bruk av mekaniske innretninger.». 

Klinikken stiller seg bak utvalgets forslag, men påpeker viktigheten av at den enkelte aktuelle 

avdeling i psykisk helsevern i utfasingsperioden for bruk av mekaniske innretninger i nødssituasjoner, 

drøfter og bevisstgjør sine ansatte om hva som vurderes som tilstrekkelig effektive og akseptable 

alternativer til slik bruk. 

 

Vedrørende hvorvidt det er behov for en særskilt bestemmelse om adgang til å bruke mekaniske 

innretninger for omsorgsformål og hvordan den i så fall bør utformes (jf. fjerde kulepunkt på s. 11 i 

departementets høringsnotat; omhandles i pkt. 6.12 i dette): 

Se siste avsnitt i punkt 6.12.6.4 i departementets høringsnotat. 

Klinikken har valgt å ikke kommentere dette forslaget, idet forslaget retter seg mot den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. 

 

Vedrørende spørsmålet om det er behov for å videreføre adgangen til å bruke skjerming som 

behandling, eller om den foreslåtte adgangen til kortvarig skjerming i psykisk helsevern vil ivareta 

tjenestenes behov for å skape tilstrekkelig ro rundt pasienten for å komme i gang med behandling 

av de psykiske helseproblemene (jf. nederste kulepunkt på s. 11 i departementets høringsnotat; 

omhandles i punkt 6.14 i dette):  

Departementet skriver dette nederst på s. 101 i sitt høringsnotat: 

«Departementet ber om høringsinstansenes syn på om den foreslåtte adgangen til kortvarig 

skjerming i psykisk helsevern kan ivareta tjenestenes behov for å skape tilstrekkelig ro rundt 

pasienten for å komme i gang med behandling av de psykiske helseproblemene, slik at det ikke er 

behov for en egen bestemmelse om behandling av psykiske helseproblemer med skjerming.».   

I spørsmålet om det er behov for å videreføre adgangen til å bruke skjerming som behandling, er 

klinikken delt i sitt synspunkt. Noen viser til at kunnskapsgrunnlaget for å bruke skjerming som 

behandling er svakt, og at det derfor ikke bør være adgang til å bruke skjerming som et 

behandlingstiltak. De mener at den foreslåtte adgangen til kortvarig skjerming i inntil 72 timer vil 

være tilstrekkelig til å opprette eller gjenopprette en forsvarlig behandlingssituasjon. Andre igjen 

uttrykker at deres kliniske erfaring er at skjerming er et virksomt behandlingstiltak, og at det derfor 

bør finnes hjemmel for å kunne bruke skjerming som behandling av psykiske helseproblemer – ved 

behov ut over 3 døgn.  

 

Vedrørende de økonomiske konsekvensene av Tvangslovutvalgets forslag: 

Siste avsnitt i kapittel 2 i departementets høringsnotat lyder slik: 
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«Mange høringsinstanser er kritiske til utvalgets redegjørelse for de økonomiske konsekvensene av 

forslagene. Forslag som har budsjettkonsekvenser vil ikke kunne gjennomføres før det er 

budsjettmessig dekning for det. Departementet ønsker derfor også å få utdypende informasjon om 

hvordan tjenestene vurderer de økonomiske konsekvensene av forslagene.». 

I det følgende vurderer Klinikk for psykisk helsevern og rus de økonomiske konsekvensene av 

Tvangslovutvalgets forslag på grunnlag av punkt 6.15 (s. 112-113) i departementets høringsnotat. 

Ad. forslaget om et mer diagnosenøytralt regelverk (første avsnitt i punkt 6.15): Klinikken er enig i at 

implementering av dette vil «kreve god opplæring og veiledning, og omfattende informasjon til 

pasienter og brukere.», slik departementet skriver nederst på s. 112 i sitt høringsnotat. Etter 

klinikkens oppfatning vil dette innebære et behov for noe økte (men ikke vesentlig økte) ressurser til 

kursing av ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Oppfyllelse av kravet om å gi god informasjon til 

pasienter og brukere om det nye tvangsregelverket vil videre medføre et behov for økt ressursbruk – 

hvor stor økning, er svært vanskelig å anslå – i nevnte tjeneste, slik vi vurderer det.   

Ad. forslaget om manglende beslutningskompetanse som gjennomgående vilkår for tvangsbruk 

(øverst s. 113): Klinikken er enig i at dette «vil kreve vurderinger av personers samtykkekompetanse i 

flere tilfeller enn i dag.» og derfor «noe økt ressursbruk i tjenestene, særlig i en overgangsfase.». I 

denne sammenheng vil klinikken spesielt påpeke behovet for økt kursing av ansatte i vurdering av 

«beslutningskompetanse», som tydeligere enn «samtykkekompetanse» poengterer pasientens rett 

til også å ikke samtykke til anbefalt eller tilbudt behandling.                                                                                                                 

Ad. kravet om at helsepersonell skal kartlegge om det finnes informasjon om hvordan personen 

hadde stilt seg hvis hun eller han hadde vært beslutningskompetent (2. avsnitt s. 113): Klinikken 

mener at oppfyllelse av dette kravet ikke forutsetter økt ressursbruk i psykisk helsevern. 

Ad. forslaget om nye regler for inntak til rusbehandling uten samtykke (3. avsnitt s. 113): Klinikken er 

enig med departementet i at det blir en kostnadsreduksjon knyttet til at kompetansen til å treffe 

vedtak om innleggelse og tilbakeholdelse i rusinstitusjon overføres fra fylkesnemndene og 

kommunene til spesialisthelsetjenesten (lege/psykolog). Videre er klinikken enig med departementet 

i at kravet om at det skal utarbeides en samarbeids- og planleggingsavtale mellom kommunen og 

spesialisthelsetjenesten om den enkelte pasient, vil medføre noe økte kostnader for de to 

avtalepartene. 

Ad. forslaget til uttømmende regulering av adgangen til å bruke tvang i nødssituasjoner (4. avsnitt s. 

113): Departementet konkluderer med i sitt høringsnotat når det gjelder dette, at «Forslaget har ikke 

økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning». Klinikken er ikke like sikker som 

departementet vedrørende dette, idet forslaget – etter vår oppfatning – innebærer et skjerpet krav 

til journalføring og dermed et behov for økte ressurser til slik dokumentasjon. Vi tror videre at 

forslaget kan komme til å medføre at mer ressurser må brukes til å lete etter og vurdere alternativer 

til tvangsbruk enn hva som er tilfellet i dag.  

Ad. forslaget om en felles tvangsdefinisjon (5. avsnitt s. 113): Etter klinikkens oppfatning er det 

vanskelig å vurdere de administrative konsekvensene av dette. Når det gjelder de økonomiske 

konsekvensene av forslaget, tror vi at de kommer til å bli relativt beskjedne, selv om noe ressurser vil 

måtte brukes på å utarbeide veiledere knyttet til forståelse og praktisering av en ny tvangsdefinisjon i 

helse- og omsorgstjenesten. 

Ad. forslaget om etablering av tvangsbegrensningsnemnder til erstatning av kontrollkommisjoner og 

fylkesnemnder (6. avsnitt s. 113): Klinikken er enig med departementet når dette skriver at 



5 
 

«Etablering av de nye nemndene vil trolig ha vesentlige økonomiske konsekvenser, særlig i 

etableringsfasen.». En mer folkelig måte å uttrykke det på er å si at «Dette blir dyrt!». 

Ad. forslaget om lovfesting av adgangen til å bruke ECT uten samtykke (7. avsnitt s. 113): I likhet med 

departementet mener klinikken at det er grunn til å tro at de administrative og økonomiske 

konsekvensene av forslaget vil bli små. 

Ad. forslaget om at beslutningskompetente personer som tidligere er behandlet med antipsykotiske 

legemidler, skal kunne reservere seg mot fremtidig tvangsmedisinering (8. avsnitt s. 113): Klinikken 

tror, slik departementet gjør, at denne reservasjonsadgangen vil kunne føre til at flere med alvorlige 

tilstander skrives ut til kommunene enn hva som er tilfellet i dag. Vi mener at dette vil generere et 

behov for økte ressurser (hvor stor økning, er det etter vår oppfatning svært vanskelig å anslå) til 

kommunehelsetjenesten.                                                                                                                                           

Ad. forslaget om forbud mot bruk av mekaniske innretninger i nødssituasjoner (nest-nederste avsnitt 

s. 113): Etter klinikkens oppfatning er det sannsynlig at dette vil medføre behov for økte ressurser i så 

vel spesialist- som kommunehelsetjenesten. Om og i hvilken grad alternative tiltak til bruk av 

mekaniske innretninger i nødssituasjoner kan kompensere for et antatt økt ressursbehov i helse- og 

omsorgstjenesten, mener vi er svært vanskelig å vurdere pr. i dag. Mest sannsynlig vil forslaget 

medføre et behov for høyere pleiefaktor ved akuttpsykiatriske og sikkerhetspsykiatriske sengeposter. 

Dette vil ha en betydelig kostnad. På mange akuttpsykiatrsike sengeposter er pleiefaktor på 2,5. Med 

10 senger og en økning til en pleiefaktor på 3 vil det representere 5 årsverk eller ca 4millioner i økte 

driftskostnader for en akuttpsykiatrisk sengepost på 10 senger.  

Ad. forslaget om adgang til skjerming i andre situasjoner enn som ledd i behandling, dvs. for akutt 

skadeavverging, som kortvarig gjennomføringstiltak ved behandling i psykisk helsevern og for vern av 

medpasienter i psykisk helsevern (nederste avsnitt s. 113): Klinikken er enig med departementet når 

dette skriver at «Adgangen til skjerming i andre situasjoner enn som ledd i behandling, blir om lag 

som i dag.». Forslaget vil derfor heller ikke innebære økonomiske konsekvenser for psykisk 

helsevern, slik vi vurderer det. 

 

Vedrørende de 10 kulepunktene – som departementet særlig ber om høringsinstansenes vurdering 

av – på s. 10 i departementets høringsnotat:  

 «Hvilke forutsetninger må oppfylles på kommunalt, regionalt og statlig nivå for å sikre en 

trygg og god gjennomføring av nytt regelverk?» 

Etter klinikkens oppfatning vil én essensiell forutsetning være at en generelt klarer å etablere 

et bedre samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten enn hva som er tilfellet i 

dag, både på enkeltpasient- og systemnivå. Det er behov for – hos begge parter – å bygge 

opp kompetanse om det nye regelverket, utvikle en felles forståelse av dette og bli enige om 

en rollefordeling mellom partene når det gjelder forvaltningen av regelverket. Vi mener at et 

konkret tiltak som kan bidra til å oppnå disse målene, er å arrangere konferanser med 

deltakelse av representanter for det enkelte helseforetak og for kommunene i 

helseforetakets opptaksområde. Både somatisk og psykisk helsetjeneste fra spesialist- og 

kommunehelsetjenesten må etter vår oppfatning være representert på disse konferansene. 

 

 «Hvordan kan tjenestene best tilrettelegge for et frivillig tilbud i de tilfellene hvor det 

foreslåtte regelverket vil bety innskrenkninger i og/eller avvikling av dagens tvangsbruk?» 
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Etter klinikkens oppfatning vil et nærliggende tiltak i denne sammenheng være kvalitetssikret 

utprøving og evaluering av alternativer til tvangsbruk, samt utveksling av erfaringer med slike 

alternativer med andre helseforetak. Det er et viktig poeng i denne utprøvingen og 

evalueringen at dette er prosesser som blir utført i samarbeid med representanter for så vel 

pårørende som pasienter/brukere.                                                                                                      

Vi mener videre at en i så vel kommune- som spesialisthelsetjenesten bør legge opp til en 

styrking av de tvangsforebyggende tiltak som allerede finnes. Dette dreier seg om bl.a. 

ambulante team (f.eks. FACT), krisesenger på DPS, brukerstyrte innleggelser på DPS, MAP-

opplæring av døgnpersonale i psykisk helsevern, voldsforebyggende samtaler med pasienter 

i psykisk helsevern og arbeid med holdningsendringer hos personale i både kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. Vi mener at de kommende helsefellesskapene bør gis en rolle i å 

understøtte og utvikle en rekke av de tvangsforebyggende tiltakene som er aktuelle i en slik 

sammenheng. Det er også klinikkens oppfatning at en styrking av bruken av 

erfaringsmedarbeidere i psykisk helsevern vil kunne bidra i ikke ubetydelig grad til 

tilrettelegging for frivillige tilbud som erstatning for deler av dagens tvangsbruk. Vi mener 

dessuten at det bør satses på utvikling av dagens psykoterapi-tilbud innen psykisk helsevern 

generelt og av det psykoterapeutiske tilbudet til psykosepasienter spesielt. I tillegg er 

klinikkens synspunkt at det er et klart behov for styrking av forskningen på alternativer til 

tvangsbruk i psykisk helsevern.  

 

 «Hvilke behov for opplæring, organisasjonsutvikling og andre kompetansetiltak ser 

tjenestene som følge av nytt regelverk? 

Her vil klinikkens særlig peke på behovet for opplæring i og tydeliggjøring av rollefordelingen 

mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten som følge av den kommende 

tvangslovgivningen, jf. også vår kommentar til det første kulepunktet ovenfor. Et nytt 

regelverk for tvangsbruk vil etter klinikkens mening videre generere et behov for å styrke 

bredden i behandlingstilbudet i psykisk helsevern, f.eks. ved en satsing på musikkterapi som 

en del av dette. Endelig er det, slik vi betrakter det, et klart behov for å arbeide med 

holdningsendring innen alle ansatte-grupper når det gjelder spørsmålet om bruk av tvang i 

både somatisk og psykisk helsetjeneste. 

 

 «Hvilke av de foreslåtte lovendringene kan gjennomføres uten vesentlige endringer i 

tjenestene?» 

Alle lovendringene vil, slik klinikken betrakter det, medføre endringer i tjenestene. Etter 

klinikkens oppfatning er det udiskutabelt at gjennomføring av enkelte av de foreslåtte 

lovendringene vil resultere i vesentlige endringer i tjenestene (f.eks. forslaget om ny modell 

for inntak til rusbehandling med tvang). Andre av Tvangslovutvalgets lovendringsforslag vil, 

slik vi vurderer det, kunne gjennomføres uten vesentlige endringer i tjenestene.  I gruppen av 

sistnevnte lovendringsforslag mener vi at bl.a. forslagene om uttømmende lovregulering av 

nødssituasjoner, om å erstatte dagens kontrollkommisjoner med 

tvangsbegrensningsnemnder og om lovfesting av en snever adgang til å bruke ECT uten 

samtykke som livreddende tiltak, hører hjemme.  

 

 «Hvordan sikre ivaretakelse av de pårørendes situasjon ved økt selvbestemmelse for 

pasientene?» 

Klinikkens oppfatning er at dette vil kreve en mer aktiv oppfølging av pårørende fra vår side 

enn det som er situasjonen i dag, både på enkeltpasient- og systemnivå. I denne 

sammenheng vil det å sørge for at pårørende får informasjon om og opplæring i den 
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reviderte tvangslovgivningen, kunne bidra positivt. I et forebyggingsperspektiv vil det videre 

være viktig å sørge for at pårørende får – i større grad enn i dag, men innenfor 

taushetspliktens rammer – informasjon om de vurderinger av pasienten 

spesialisthelsetjenesten gjør. Kvaliteten på disse vurderingene avhenger bl.a. av at 

spesialisthelsetjenesten mer aktivt enn i dag innhenter informasjon fra pårørende om deres 

erfaringer med pasienten i hverdagen og med hvordan pasienten fungerer utenfor 

institusjonen generelt, og med hva som bedrer/forverrer pasientens funksjonsnivå spesielt. 

Det handler også om at vi må bli mer lydhøre for pårørende-informasjon som vi kan 

nyttiggjøre oss i det kliniske arbeidet med den enkelte pasient. Slik klinikken betrakter det, 

dreier ivaretakelse av de pårørendes situasjon seg i stort om å ta denne på alvor med respekt 

for de pårørendes erfaring og for den belastningen de pårørende kan oppleve i hverdagen. 

Det må videre prioriteres høyere i fagfeltet å informere pårørende om relevante nettsteder, 

pårørendeorganisasjoner, -rettigheter og aktuelle støtteordninger. Etter klinikkens 

oppfatning vil etablering av et tettere samarbeid mellom spesialist- og 

kommunehelsetjenesten både på enkeltpasient- og systemnivå enn hva som er status pr. i 

dag, også kunne bidra til god ivaretakelse av de pårørende. Innenfor et slikt samarbeid 

mellom nivåene i helsetjenesten bør det satses vesentlig sterkere enn hva som gjøres i dag, 

på ansvarsgrupper for alle aktuelle pasienter. Endelig mener klinikken at det bør vurderes 

hvordan pårørendes adgang til å klage på opphør av tvangsvedtak kan styrkes, og eventuelt 

om denne adgangen juridisk bør utvides. 

 

 «Hvordan sikre nødvendig forankring av lovendringene i fagmiljøer, tjenester/enheter, 

bruker- og pårørendeorganisasjoner på alle nivå?» 

Klinikken mener at et hovedtiltak her vil være opplæring i lovendringene av så vel 

helsepersonell i 1.- og 2.linjetjenesten som representanter for relevante bruker- og 

pårørendeorganisasjoner. Opplæringen må være aktiv i den forstand at det jobbes med 

konkrete og realistiske (men ikke reelle) pasientkasus, og at det legges opp til dialog mellom 

den/de som gir opplæringen, og de som mottar denne. Å tilby slik opplæring én gang vil ikke 

være tilstrekkelig – den må tilbys regelmessig, bl.a. fordi det stadig ansattes nye fagpersoner 

i virksomheten. Vi mener videre at kompetanse i lovendringene må settes opp som eget 

læringsmål for de ulike aktuelle helseprofesjonene, og at opplæring i lovendringene må tas 

inn i profesjonenes respektive kompetanseplaner. Det vil også være essensielt å evaluere – 

etter en viss tid – om lovendringene har «satt seg» i de aktuelle 

tjenestene/fagmiljøene/enhetene. Å gjennomføre en internrevisjon i f.eks. klinikkens 

akuttposter hvor de omtalte lovendringene er revisjonstema, er én måte å gjøre en slik 

evaluering på. Etter klinikkens oppfatning vil dessuten nødvendig forankring av 

lovendringene i fagmiljøer, tjenester og enheter forutsette at de fagpersonene som skal gjøre 

pasientvurderinger relatert til tvangstematikken, har et stort nok pasientvolum å arbeide 

med.  

 

 «Hvordan tilrettelegge for god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten med nytt regelverk?» 

Dette momentet er berørt i klinikkens kommentarer til både 1., 3. og 5. kulepunkt ovenfor. 

Slik vi vurderer det, vil det essensielle tiltaket i denne sammenheng være etablering av felles 

møtefora for de to tjenestenivåene. Det å møte hverandre, fortrinnsvis fysisk, legger godt til 

rette, mener vi, for å etablere god samhandling – eller aller helst – godt samarbeid mellom 

1.- og 2. linjetjenesten om den aktuelle pasientgruppen. 
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 «Hvilke oppgaver overføres/forskyves mellom ulike forvaltningsnivå? Kan høringsinstansene 

identifisere gråsoner mellom ulike sektorer eller forvaltningsnivå, og hvordan ser man for seg 

at disse løses?» 

Én vesentlig oppgaveoverføring som Tvangslovutvalget foreslår og som departementet vil 

følge opp, er overføringen av kompetansen til å treffe vedtak om innleggelse til og 

tilbakehold med tvang i rusbehandling i institusjon i spesialisthelsetjenesten fra 

fylkesnemndene og kommunene til spesialisthelsetjenesten. Klinikkens oppfatning er at det 

kan bli en utfordring å etablere en enighet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten om 

hvor «tung» rusproblematikken må være før det blir aktuelt med et slikt vedtak som nevnt 

foran her. Vi tror at den omtalte oppgaveoverføringen kan resultere i at kommunene må 

håndtere en større andel av ruspasientene selv enn det de gjør i dag. Etter klinikkens 

vurdering møter heller ikke Tvangslovutvalgets forslag godt nok den utfordringen det er å 

beslutte hvor utagerende, eldre, demente brukere hjemme og på sykehjem juridisk kan 

ivaretas. 

Enten det dreier seg om ruspasienter eller utagerende, eldre, demente brukere, mener 

klinikken at det er essensielt å få etablert faste arenaer hvor fagfolk og ledere i både 

kommune- og spesialisthelsetjenesten møtes for å drøfte både enkeltpasienter/-brukere og 

mer overordnede problemstillinger. 

  

 «Rammer for legevakt og fastleges rolle etter forslag til nytt regelverk, herunder som 

kontaktpunkt for begge nivåene.» 

Slik klinikken vurderer det, vil ikke disse rammene endres vesentlig med det nye regelverket. 

Bl.a. vil etter vår oppfatning dagens utfordring med å få fastleger til å stille på møter med 

spesialisthelsetjenesten for å drøfte enkeltpasienter og mer overordnede spørsmål, være 

den samme med den nye tvangsbegrensningsloven. Problemet er at det for fastlegene 

generelt er økonomisk ugunstig og oppleves svært tidkrevende å delta på slike møter. 

 

 «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 til spesialisthelsetjenesten?» 

Klinikkens oppfatning er at kommunene, som en konsekvens denne overføringen av 

vedtakskompetanse, bør styrke de tilbudene som allerede i større eller mindre grad finnes i 

kommunene. Her tenker vi bl.a. på sikring av basale behov som mat, bolig og et meningsfullt 

aktivitetstilbud/jobb for den enkelte. Vi sikter videre til lavterskeltilbud som det å ha en 

møteplass og en kontaktplass for å kunne få hjelp. Andre relevante tiltak vil være å involvere 

erfaringskonsulenter og pårørende i en gruppe som arbeider med tilrettelegging av tilbud for 

den aktuelle målgruppen, etablering av en ordning med en dedikert kontaktperson til den 

enkelte (særlig viktig ved forverring/tidlige varseltegn hos sistnevnte) og etablering av former 

for forpliktende samarbeid med pårørende hvor dette er mulig. Kommunene bør også 

etablere/forsterke sin oppsøkende virksomhet overfor den aktuelle målgruppen og sikre at 

denne samarbeider godt med spesialisthelsetjenestens ACT- og FACT-tilbud. Endelig bør 

kommunene generelt prioritere å styrke ruskompetansen i sitt hjelpeapparat.    

 

Kenneth Eikeset 

Klinikkdirektør 
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Høringssvar Habiliteringsavdeling Helse Fonna: Om oppfølging av forlagene
fra Tvangslovsutvalget og Departementets høringsnotat

Tilbakemelding på spørsmålene i høringsnotatet.
1. Hvilke forutsetninger må oppfylles på kommunalt, regionalt og statlig nivå
for å sikre en trygg og god gjennomføring av nytt regelverk?

Det er mange høringsinstanser som har gitt tilbakemelding om at
lovutkastet er for omfattende og komplisert og at personer med psykisk
utviklingshemming ikke er godt nok ivaretatt. Det er etter
Habiliteringsavdelingens vurdering behov for ytterligere utredning av hvilke
konsekvenser det vil ha for habiliteringstjenestens målgrupper når
departementet uttaler at «alle gruppene som er omfattet av dagens
regelverk, skal ivaretas i det nye regelverket». Særlig for den gruppen
pasienter som i dag omfattes av Helse- og omsorgstjenesteloven (HOL) kap
9. Det vurderes at ytterligere utredning er nødvendig for å sikre god nok
rettsikkerhet for denne gruppen pasienter og for å kunne identifisere
omfanget av andre tiltak som blir nødvendige som følge av lovendringene
2. Hvordan kan tjenestene best tilrettelegge for et frivillig tilbud i de tilfellene
hvor det foreslåtte regelverket vil bety innskrenkninger i og/eller avvikling av
dagens tvangsbruk?

Habiliteringsavdelingen vurderer det slik at det i mange tilfeller vil være
behov for omfattende tilrettelegging og tilpassing av informasjon for å sikre
at pasienter med psykisk utviklingshemming av ulik grad vil være i stand til å
forstå innhold og konsekvenser av valg de foretar i forhold til helsetjenester.
Det vil her kunne oppstå gråsoner hvor pasienter som i dag mottar tiltak om
er hjemlet i HOL kap 9 ikke vil kunne motta slike tiltak i den nye loven.



I de tilfeller hvor pasienten ikke har beslutningskompetanse må en sikre
involvering av nærmeste pårørende og/eller verge. I dagens lovverk ivaretas
dette og sees på som en styrking av pasientens rettsikkerhet i
vedtaksprosessen.
3. Hvilke behov for opplæring, organisasjonsutvikling og andre
kompetansetiltak ser tjenestene som følge av nytt regelverk?

Habiliteringsavdelingen vurderer det slik at det vil være behov for
omfattende opplæring til ansatte og ledelse ved kommunale helse- og
omsorgstjenester, særlig innenfor omsorg for mennesker med psykisk
utviklingshemming eller tilsvarende fungering. Men det vil også være behov
for opplæring innen opplæring, kriminalomsorg, barne- og familievern og
andre deler av spesialisthelsetjenesten mm.

Habiliteringsavdelingen vurderer at det også vil være nødvendig med
opplæring i bruk og forståelse av lovverket gjennom undervisning i
grunnutdanningen innenfor helsefagene, spesialistkurs for leger og
psykologer, nyansattopplæring innen aktuelle helse- og
omsorgsinstitusjoner. Det bør også stilles krav til kompetanse om
mennesker med psykisk utviklingshemming og andre utviklingsforstyrrelser i
tvangsbegrensningsnemdene. Mangel på slik kompetanse vil kunne føre til
svak faglig sikkerhet for mennesker med utviklingshemming.

Videre vurderer Habiliteringsavdelingen av det er nødvendig å kvalitetssikre
at det blir tatt gode vurderinger i kommunen med tanke på pasientens
beslutningskompetanse. Dette krever både generell og spesiell kompetanse
om utviklingshemming i kommuner.
4. Hvilke av de foreslåtte lovendringene kan gjennomføres uten vesentlige
endringer i tjenestene?

Dagens HOL kap 9 stiller krav til at spesialisthelsetjenesten yter bistand til
kommuner som skal fatte vedtak etter dette lovverket. I det nye lovverket
fremstår det til sammenligning uklart hvilken type bistand
spesialisthelsetjenesten skal gi når det gjelder tvangsbruk overfor
mennesker med psykisk utviklingshemming. Slik Habiliteringsavdelingen
vurderer det er det behov for ytterligere utredning av hva overgangen fra
HOL kap 9 til nytt lovverk vil innebære med mennesker med psykisk
utviklingshemming. Det nye lovforslaget er svært omfattende og lite
strukturert, noe som gjør at en ikke har den nødvendige oversikten til å
uttale om loven kan innføres uten vesentlige endringer i tjenesten.
5. Hvordan sikre ivaretakelse av pårørendes situasjon ved økt
selvbestemmelse for pasientene?

6. Hvordan sikre nødvendig forankring av lovendringene i fagmiljøer,
tjenester/enheter, bruker- og pårørendeorganisasjoner på alle nivå?

7. Hvordan tilrettelegge for god samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten



med nytt regelverk?

Det kommer tydelig fram i HOL kap 9 hvilken rolle spesialisthelsetjenesten
skal ha knyttet til vedtak etter dette lovverket. Habiliteringstjenesten har
veiledningsplikt overfor kommunen og skal også ha en sakkyndig rolle.
Denne ansvarsfordelingen er ikke videreført i nytt lovforslag. Manglede
rolleavklaring og ansvarsfordeling kan svekke rettssikkerheten til mennesker
med psykisk utviklingshemming. Habiliteringsavdelingen mener at det er
behov for å tydeliggjøre hvilket ansvar kommunal helse- og omsorgstjeneste
og spesialisthelsetjeneste (habiliteringstjeneste) har i forhold til de ulike
delene av lovverket. Dette for å sikre god samhandling mellom kommune og
spesialisthelsetjeneste for pasienter med psykisk utviklingshemming innen
det nye lovverket.

Det er gode erfaringer med bruk av habiliteringstjenesten nasjonal over flere
år. Habiliteringstjenester har kunnet bistå med spisskompetanse til
kommunene om mennesker med psykisk utviklingshemming. Det vurderes
slik at ordningen som er i dag med spesialisthelsetjenestens rolle og
oppgaver bør bestå for å styrke tjenestene til utviklingshemmede i
kommunen.
8. Hvilke oppgaver overføres/forskyves mellom ulike forvaltningsnivå? Kan
høringsinstansene identifisere gråsoner mellom ulike sektorer eller
forvaltningsnivå, og hvordan ser man for seg at disse løses?

9. Rammer for legevakt og fastleges rolle etter forslag til nytt regelverk,
herunder også som kontaktpunkt for begge nivåene.

10. 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?

Departementet ønsker innspill om det er behov for særskilt bestemmelse
om adgang til å bruke mekaniske innretninger for omsorgsformål.

Habiliteringsavdelingen vurderer det slik at det er behov for en særskilt
bestemmelse. Det er videre behov for konkretisering av hva som menes med
mekaniske innretninger, som f.eks belter i rullestol, belter i toalettstol, fem
punkt sele i bil mm. Videre vil det være aktuelt at den definerer hva som
menes med omsorgsformål, som f.eks ikke falle ut av rullestol, ikke løse ut
bilbelte under kjøring mm.

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.
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