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Krav om bred og helhetlig gjennomgang av tvangsmedisinering.
Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har fra starten i 2012 vært opptatt av arbeid mot
tvangsmedisinering, og medisinfrie tilbud ble lansert som et tvangsreduserende tiltak.
Brukerorganisasjonene har gjentatte ganger meldt ifra at tvangsmedisinering er det
tvangstiltaket som oppleves mest inngripende, med stor risiko for skade og som har
langvarige konsekvenser og varighet. Vi ser dessverre at i arbeidet med tvangsreduksjon blir
allikevel ikke tvangsmedisinering prioritert som innsatsområde.

Ingen endring i Statsforvalterens praksis etter sivilombudsmannens
uttalelser om ulovlig tvangsmedisinering.
Sivilombudsmannen kom med to uttalelser i 2018/19 som slo fast ulovlig tvangsmedisinering,
og at lovens krav om stor sannsynlighet for helbredelse eller vesentlig bedring tolkes feil. Han
uttalte også at funnene tydet på at ulovlig tvangsmedisinering kan være utbredt i psykisk
helsevern.1 Til tross for dette har myndighetene ikke gjort tiltak for å undersøke og stoppe
ulovlig praksis.
Helsedirektoratet har i sin behandling heller forsvart ulovlig praksis, enn å forsikre at loven
følges. I sin uttalelse til fylkesmannen 22.03.19 viser Helsedirektoratet til et «oppdatert»
kunnskapsgrunnlag, et fire siders dokument skrevet av tre psykiatere på oppdrag fra
Helsedirektoratet, uten noen kvalitetssikring av innholdet. Når det blir påvist direkte
feilsiteringer av forskning i dette dokumentet2 fører ikke det til en endring eller
tilbaketrekning, men det henvises til pågående arbeid med retningslinjene av Helsedirektør
Bjørn Guldvog3, som med det stopper debatten i juni 2019. Etter dette kom
Tvangslovsutvalgets NOU 2019:14, som i hovedsak bekrefter kunnskapsgrunnlaget slik
Sivilombudsmannen la det til grunn i sine uttalelser. Helsedirektoratet har ikke gjort noe for å
rette opp det feilaktige kunnskapsgrunnlaget som fortsatt legges til grunn for Statsforvalterens
klagebehandling ved tvangsmedisinering.
Som tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund påpeker «Innser ikke direktoratet at denne
holdningen, som nærmest direkte oppfordrer til fortsatt ulovlig tvangsmedisinering, forsterker
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inntrykket av at departementet ikke interesserer seg for pasientenes rettssikkerhet, men
utelukkende er opptatt av å forsvare sin egen årelange vanskjøtsel av den.»4
ICJ Norge kom 09.10.19 med krav til Solbergregjeringen om stans av ulovlig
tvangsmedisinering, som følge av en underskriftskampanje initiert av ICJ (vedlegg 1). Svar på
dette er ennå ikke kommet.
Vår erfaring er at Statsforvalterens (tidl. Fylkesmannen) klagebehandling ved
tvangsmedisinering ikke har endret seg betraktelig etter Sivilombudsmannens uttalelser, og at
lovens krav fortsatt ikke følges. En henvisning til en kommende revidering av
psykoseretningslinjene som knapt er igangsatt to år etterpå er ikke godt nok, og
rettsikkerheten til de som utsettes for tvangsmedisinering er ikke ivaretatt. Vilkåret om stor
sannsynlighet er i lovens forarbeider begrunnet med torturforbudet i EMK art.3, og å unngå
feil-behandling, så alvoret for de som utsettes for ulovlig tvangsmedisinering kan ikke
understrekes nok.
Vår tillitt til at Helsedirektoratet vil ivareta oppfølging av Sivilombudsmannens
uttalelser er redusert som følge av dette, og vi forventer at Helsedepartementet nå følger
opp saken.

Tvangsmedisinering prioriteres ikke ved arbeid med tvangsreduksjon
I 2019 utarbeidet Helsedirektoratet «Faglige råd - forebygging og riktig bruk av tvang» i
psykisk helsevern, som nå er ute på høring. De faglige rådene berører ikke
tvangsmedisinering.
Underveis i prosessen, og skriftlig i etterkant, ble det tatt opp fra WSO og Hvite Ørn at man
ønsket tvangsmedisinering inn i dette arbeidet5. Det vises blant annet til at tvangsmedisinering
og konflikt rundt medikamenter ofte kan være utløsende eller medvirkende årsak til annen
bruk av tvang, og derfor er sentralt for å redusere tvangsbruk. Brukerorganisasjonene ivaretar
interessene til medlemmer som har blitt utsatt for tvang og de fleste av de
brukerrepresentantene som deltok, har selv opplevd å bli utsatt for tvang.
Dette ble ikke tatt hensyn til, og de faglige rådene berører ikke tvangsmedisinering.

Inkorporering av CRPD og overgang fra administrering av tvang til
behandling og omsorg.
Stortinget behandlet den 09.03.21 representantforslag 3 S om inkorporering av FNkonvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i
menneskerettsloven. Forslaget ble nedstemt, men under stortingets debatt og den etterfølgene
TV- debatt kom det frem at det kun var representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet som
argumenterte mot denne inkorporeringen. Justisminister Monica Mæland klarla i et brev av
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22.10.20 til Justiskomiteen at inkorporering ville innebære at sentrale bestemmelser i norsk
lovgiving om adgang til tvungen behandling og omsorg vil måtte forandres da de er i strid
med konvensjonen. De signaler man nå har fått fra Stortinget om at det reelt sett er flertall for
inkorporering av CRPD bør Helse- og Omsorgsdepartementet ta på alvor.
Det bør være departementets lederansvar å forberede psykiatriens kommende overgang fra
administrering av tvang og symptombehandling gjennom tvangsmedisinering, til behandling
og ivaretakelse av innlagte pasienter gjennom samarbeid og bruk av effektive og humane
behandlingsmetoder. Dette innebærer også bruk av medisinfri behandling for de som ønsker
og trenger dette.
På grunnlag av det som her fremkommer ber vi Departementet om å omgående
igangsette en bred granskning av lov og praksis ved tvangsmedisinering, med
utgangspunkt i Norges menneskerettslige forpliktelser og Sivilombudsmannens
uttalelser om ulovlig tvangsmedisinering. Vi forutsetter at dere involverer bruker/ og
pårørende organisasjonene som jobber mot tvangsmedisinering i arbeidet.
Med vennlig hilsen
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Vedlegg 1: Kopi av brev fra ICJ Norge, sendt Helseministeren 09.10.2019
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