
Nytt fra Helsedirektoratet

v/ fung. avdelingsdirektør Vårin Hellevik



Helsedirektoratets føringer til kontrollkommisjon 
og statsforvalteren under pandemien
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Føringer for KK og statsforvalteren under 
pandemien (forts.)

Siste føring i epost. av 16. april i år:

• De midlertidige begrensningene i statsforvalternes og 
kontrollkommisjonenes møtevirksomhet i forbindelse med klage og 
kontrolloppgaver i psykisk helsevern- kan igjen lempes

• Såframt ikke lokale smitteforhold og lokalt eller regionalt gjeldende 
regelverk tilsier noe annet
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevern/E-post%2016.04.2021%20-%20Midlertidige%20f%C3%B8ringer%20for%20kontrollkommisjoner%20og%20statsforvaltere%20trekkes%20tilbake%20igjen.pdf/_/attachment/inline/7d16027c-214a-44d4-ad89-529f49b6c0fb:3d8a53ccc27d1156c7bc67acaa36009cd2cc7974/E-post%2016.04.2021%20-%20Midlertidige%20f%C3%B8ringer%20for%20kontrollkommisjoner%20og%20statsforvaltere%20trekkes%20tilbake%20igjen.pdf


Føringer for KK og statsforvalteren under 
pandemien (forts.)

• Gjennomføring av møter i institusjoner forutsetter at 
institusjonsledelsen vurderer at dette er forenlig med den lokale 
smittesituasjonen og at allmenne smittevernråd kan overholdes, 
herunder anbefalinger om avstand og munnbind.
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Føringer for KK og statsforvalteren under 
pandemien (forts.)

• I institusjoner i kommuner med høyt smittetrykk bør møter fortsatt ikke avvikles i 
pasientavdelingene. Representanter for statsforvalteren, 
kontrollkommisjonsmedlemmer og pasientadvokater bør da ikke gå igjennom 
eller oppholde seg i pasientrom og andre arealer der pasientene til vanlig 
oppholder seg.

• I deler av landet med ingen eller lavt smittetrykk, kan representanter for 
statsforvalteren kontrollkommisjonsmedlemmer mv. igjen gå gjennom 
avdelingene og besøke pasientrom. Det anbefales bruk av munnbind i slike 
situasjoner.
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Føringer for KK og statsforvalteren under 
pandemien (forts.)

• Personer som har luftveissymptomer eller som er underlagt pålegg om karantene 
eller isolasjon iht. covid-19-forskriften skal ikke delta fysisk i møter.

• Personer som er i risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom ved, bør ikke delta 
fysisk i møter før de er fullvaksinerte. Den enkelte må selv avgjøre hvorvidt 
vedkommende ønsker og finner det forsvarlig å være tilstede før vedkommende 
er vaksinert. Dette kan stille seg ulikt avhengig av hvor møtet finner sted og hvor 
mange som er tilstede.
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Føringer for KK og statsforvalteren under 
pandemien (forts.)
I brev av 17. mars 2020 anbefalte direktoratet at statsforvalteren, sett hen til 
daværende smittesituasjon og smittevernråd, midlertidig kontaktet pasienten 
via telefon eller videooverføring.

Denne midlertidige føringen bortfaller nå, slik at vanlig praksis igjen er at 
statsforvalteren gjennomfører fysisk møte med pasienter som har klaget på 
vedtak om behandling uten eget samtykke, jf. rundskriv om stat forvalterens 
saksbehandling pkt. 5.3.1. 

Dette likevel altså med forbehold om at den lokale
smittesituasjonen ikke tilsier fortsatt restriktiv praksis.
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Føringer for KK og statsforvalteren under 
pandemien (forts.)

I brev av 17. mars 2020 anbefalte direktoratet at videokonferanse skulle være den 
foretrukne møteformen ved møter og behandling av saker i kontrollkommisjonen, 
sett hen til daværende smittesituasjon og smittevernråd. 

Disse midlertidige føringene bortfaller nå, slik at kontrollkommisjonens alminnelige 
møteform igjen er møter der alle aktører er fysisk til stede og slik at 
kontrollkommisjonens saksbehandling i hovedsak skjer i møter. Dette likevel altså 
med forbehold om at den lokale smittesituasjonen ikke tilsier fortsatt restriktiv 
praksis.

Øvrige møter som kontrollkommisjonen har, kan med fordel skje digitalt, slik at den 
generelle nasjonale anbefalingen om "hjemmekontor" kan etterleves.
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Føringer for KK og statsforvalteren under 
pandemien (forts.)

• Kontrollkommisjonen kan igjen foreta velferdskontroll ved å gå inn på avdelinger. 

• I kommuner/regioner med høyt smittetrykk vil løsningen fremdeles kunne være, 
at kontrollkommisjonen gis tilgang til et møterom utenfor avdelingene. Herfra kan 
kommisjonen ringe ut til den enkelte avdeling med informasjon om at 
kommisjonen er tilgjengelig for pasienter som ønsker å snakke med 
kommisjonen eller som er nyinnlagte.
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Kontrollkommisjonsarbeid under pandemien-
oppsummering fra questback april 2021:
Klager på tvungen observasjon/ tvungent psykisk helsevern og overføring 

• Klagebehandling har i mange kommisjoner foregått ved fysiske møter på stort møterom på 
institusjonen med mulighet for tilstrekkelig avstand mellom deltagerne. 

• De fleste KK har også hatt (delvis) digitale klagemøter, og da gjerne med møtedeltagere 
fordelt på to eller flere rom, typisk kommisjonen samlet på et rom, og pasient, advokat og 
faglig ansvarlig på et annet. 

• Noen har valgt å ha leder og legekyndig medlem sammen faglig ansvarlig / pasient. 

• 8 kommisjoner oppgir at de har også har hatt med deltagere pr. telefon. (bla. eldre KK 
medlemmer pr telefon) 

• Noen KK rapporterer om tekniske problemer ved videomøter, slik at man har gått tilbake til 
fysiske møter så snart dette var mulig.
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Oppsummering fra questback (forts.)
Behandling av klager etter kap. 4.
Dokumentkontroller, 3 mnd. kontroll, et års forlengelse

• Interne møter i KK. Enten med samlet kommisjon i stort møterom, eller (delvis) 
digitalt, ev. med pasient-uttalelse pr. web eller telefon.

Gjennomgang av kap.4 vedtak

• Ved fremmøte i inst., eller digitalt, eller kun av leder via Dips.
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Oppsummering fra questback (forts.)

Velferdskontroll:

- «Vi har fulgt rådet om ikke å gå inn i avdelingene, og gjennomfører besøk-
/velferdskontrollen ved bruk av telefon. To av kommisjonens medlemmer sitter 
samlet og ringer til avdelingene/pasientene.»

- «Vi vurderer nå om vi skal forsøke å få til fysiske møte med pasienter i møterom 
utenfor avdelingen der dette er hensiktsmessig og forsvarlig. Dette fordi vi har tanker 
om at telefonisk oppfølgning av pasientene langt i fra er en tilfredsstillende ordning. 
Dette skal først drøftes med sykehusledelsen.»
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Oppsummering fra questback (forts.)

-«Pasienter som ønsker å snakke med kommisjonen får tilbud om dette via tlf. eller 
Skype (avhengig av utrustning på de enkelte poster og pasientens ønske).»

- «Vanlig velferdskontroll er ikke mulig å gjennomføre da kontrollkommisjonen ikke 
slipper inn i avdelingene. Men pasienter kan få snakke med oss - det er satt opp en 
vaktliste slik at avdelingene vet hvem som skal ringes opp når noen vil møte oss. Vi 
møter da to stykker. Det er fysiske møter på et møterom på sykehuset.»

- «Pasientene gis tilbud om telefonsamtale med KK.»
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Oppsummering fra questback (forts.)
Hvordan tas det kontakt med nye pasienter underlagt tvungent vern?

- «Sykehuset er oppfordret til å underrette pasientene, både nye og tidligere, om at pasientene 
kan få møte kommisjonen under kommisjonens besøk på sykehuset hver annen uke. 
Kommisjonen har mottatt svært få henvendelser om ønske om samtale, langt færre enn hva vi 
vanligvis mottar under besøk på postene.» 

-«KK ringer opp vaktansvarlig sykepleier, som tar med brosjyrene "Rettssikkerhet ved tvang" 
og en bærbar telefon med to KK-medlemmer på linjen. Sykepleieren oppsøker pasientene, og 
KK-medlemmene hører at personalet gir pasienten brosjyren og at gir informasjon om at KK er 
i telefonen og ønsker samtale for å gi generell informasjon til nyinnlagte pasienter. Mange 
pasient tar imot både samtalen og brosjyren. Personalet er ikke tilstede i rommet når pasienten 
snakker med oss.»
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Oppsummering fra questback (forts.)
Ilegger institusjonen(e) pasienter karantene ved innkomst, og hvordan 
gjennomføres denne eventuelt?

- «Slik jeg har oppfattet skjermes pasienten fra fellesmiljøet inntil en har tatt test og 
avdekket evt smitte.»

- «Pasienter søkes Covid avklart ved innkomst. Egen avdeling brukes for de som er 
uavklart.»

- «Dersom det er koronasymptom ilegges pasienten karantene til testresultatet er avklart 
negativt» 

- «I utgangspunktet er det ikke karantene ved innkomst, men det gjøres en undersøkelse 
og der denne gir grunn til det må pasienten være på rommet inntil prøvesvar foreligger.»
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Oppsummering fra questback (forts.)

- «Ved mistanke om Coviv- smitte blir pasienter testet og satt i karantene- som 
innebærer at pasienten må holde seg på rommet og bruke munnbind når 
personalet er på rommet. Pasienter som ikke klarer å følge disse reglene, med 
fare for utageringen eller  ukritisk atferd relatert til smitte, blir skjermet. Det er da 
bruk av full smittevern utsyr. Når pasienten testes negativ opphører karantene 
med mindre det er spesielt høy sannsynlighet for smittet hvor ny testing er 
nødvendig.»

- «Pasienter hvor det er mistanke om smitte ilegges isolasjon (i tråd med 
smittevernreglene) til negativt prøvesvar foreligger.» 
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Psykisk helsevernloven vs. smittevernloven

• Enkelte institusjoner ilegger pasienter karantene frem til negativt testsvar

• Dette er greit så lenge pasientene ikke motsetter seg tiltaket

• Dersom en pasient motsetter seg karantene / isolasjon som pålegges av 
smittevernhensyn, er det smittevernlovens regler som gjelder- herunder mulighet 
til å gjennomføre tiltak med tvang.

• Kontrollkommisjonene bør være obs på
• at ikke pasienter utsettes for smitteverntiltak de motsetter seg, uten hjemmel
• at ikke psykisk helsevernlovens tvanghjemler benyttes i smittevernøyemed.
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NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven
Fra Bent Høies sykehustale januar 2021:

• «Vi kommer også til å følge opp tvangslovsutvalgets arbeid. De har foreslått 
store og omfattende endringer for helsetjenesten som griper dypt inn i måten vi 
hjelper på. Jeg vet mange er bekymret for om vi er forberedt på disse 
endringene. Derfor kommer vi før sommeren til å sende ut et høringsnotat 
der vi inviterer til å gi innspill til hva som må til for at vi skal lykkes med 
endringene. I notatet vil det gå frem hvordan vi i departementet vurderer de 
sentrale lovforslagene. En slik reform som utvalgets lovforslag innebærer, krever 
tid og forankring i tjenesten – det skal vi ta oss tid til – slik at vi oppnår målene 
som jeg er sikker på at de fleste deler - nemlig at tvang bare skal brukes når det 
er helt nødvendig.»
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Nye fortolkninger 

• Er statsforvalterens oppnevning /fratagelse et verv i en kontrollkommisjon å anse 
som enkeltvedtak etter forvaltningsloven (med påfølgende rettigheter som 
klageadgang) Helse- og omsorgsdepartementet har sendt spørsmålet til 
Lovavdelingen for avklaring.

• Fortolkning av 9.2.2021 om forholdet mellom psykisk helsevernloven § 4-10 
(overføring) og pasient og brukerettighetsloven § 2-4 (rett til fritt behandlingsvalg)
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Nye fortolkninger (forts.)

I relasjon til retten til fritt behandlingsvalg er det i forarbeidene til phvl. § 4-10 gitt 
en nærmere presisering av hvor grensen for klageretten skal gå: 

«Departementet mener på denne bakgrunn at den avgrensning som følger av 
pasientrettighetsloven § 2-4 annet ledd om sykehusvalg bør legges til grunn også i 
spørsmålet om hvor langt klageretten på overføring gjelder». (Ot.prp.nr.65 (2005-
2006) pkt. 10.6.4) 

Avgrensingen det henvises til er at pasienten ikke kan velge behandlingsnivå, jf. 
nåværende pbrl. § 2-4 tredje ledd. Klageretten etter phvl. § 4-10 omfatter derfor 
ikke behandlingsnivået i helsehjelpen som gis.
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Nye fortolkninger (forts.)

Spørsmålet om behandlingsnivå er altså et faglig spørsmål som 
kontrollkommisjonene i utgangspunktet skal avgrense mot i sin overprøving av 
§ 4-10 vedtak. Det vil likevel kunne inngå som et moment i den helhetsvurderingen 
kommisjonen skal foreta av om vedtaket fremstår som «urimelig», jf. phvl. § 4-10 
andre ledd siste punktum.
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Nye fortolkninger (forts.)
Fortolkning av 15.10.2020 vedr. restriksjon av mobil i behandlingsøyemed.

Kritisk undervektig pasient med anoreksi. Behandler ville inndra (skritteller) på mobil.

Dersom skrittelleren påvirker helsetilstanden negativt, vil det være viktig å forsøke å 
motivere og veilede pasienten til ikke å benytte skritteller, og til f.eks om mulig å slette 
denne «appen» sammen med pasienten. 

Dersom slik dialog ikke fungerer, og pasienten viser vesentlig mer tvangspreget atferd 
med skritteller på mobil enn uten, må sykehuset vurdere hvor skadelig bruken er. Dersom 
skrittelleren vurderes å være motiverende for skadelig adferd, og tilstanden er tilstrekkelig 
alvorlig, vil en fratakelse av mobilen etter direktoratets vurdering unntaksvis kunne skje 
etter vedtak om behandling uten eget samtykke etter phvl. § 4-4. 

Vi forutsetter da at pasienten har tilgang til annen telefon, og at pasienten likevel, sammen 
med personale, får tilgang til andre funksjoner på mobilen sin (f. eks. banktjeneste).
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Nye fortolkninger (forts.)
Fortolkning 11.11.2020. Spm. om hvorvidt en døgnenhet for spiseforstyrrelser i psykisk helsevern kan 
nekte å tilby pasienter alternative dietter, slik som vegetar- og veganerkost.

• I en tid hvor det blir mer og mer vanlig med alternative dietter, gjerne motivert av hensyn til miljø, 
dyrevelferd eller helse, stilles det også høyere krav til at helsetjenesten imøtekommer pasientens 
individuelle behov når det kommer til kostholds- og verdivalg. 

• Vegetar- og veganerkost er derfor noe som hele helse- og omsorgstjenesten bør tilstrebe å kunne tilby, 
herunder også avdelinger i psykisk helsevern som behandler spiseforstyrrelser. 

• Direktoratet ønsker å presisere at både medisinske og psykologiske årsaker kan tilsi at vegetar- og 
veganerkost bør frarådes til personer med spiseforstyrrelser. Dette må bero på en konkret vurdering av 
bl.a. pasientens medisinske tilstand og motivasjonen for slikt valg av kosthold. 

• Ved behov for sonde- eller intravenøs ernæring er det også færre muligheter til å kunne tilby 
vegetariske alternativer. Sondeernæring kan inneholde animalske produkter, men det finnes også 
produkter uten. Der det er faglig forsvarlig bør man også her tilpasse ernæringen etter pasientens 
ønske og individuelle behov. 
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Nytt fra kontrollkommisjonens ressursgruppe
Ressursgruppe-medlem Grethe Gilstad
Inviterer til et digitalt møte den 10. juni 2021 kl. 10-12
for ledere som har barne- og ungdomsposter 
(neste møte 21.september)

• Formålet med møtene er dialog og erfaringsutveksling. Etter møtet vil eventuelle 
avklaringer, forslag til felles praksis og maler sendes ut til ledere. 
• Dersom det anses hensiktsmessig kan møte følges opp med brev til Helsedirektoratet for 

avklaringer/anbefalinger. 

• I det første møte er klagesaksbehandling/overprøving tema
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Nytt fra kontrollkommisjonens ressursgruppe 
(forts.)

Bakgrunnen er bla funn fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

• Et funn er at de lokale kontrollkommisjonene arbeider ulikt overfor barn som er innlagt, og 
at praksisen til enkelte kommisjoner svekker barnas rettssikkerhet (årsmeldingen 2020)
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Innspill fra kontrollkommisjonenes ressursgruppe
- feil lovforståelse samtykkekompetanse

• Selv om det nå har gått 3 ½  år siden lovendringen med innføring av nye 
bestemmelser om samtykkekompetanse erfarer flere kontrollkommisjoner at de 
nye bestemmelsene fortsatt ikke er fullt ut implementert i sykehusenes praksis.

• Pasienter på TPH tilbys antipsykotisk medisinering uten at det er fattet vedtak jf. 
phvl. § 4-4, og uten at det fremgår hvordan faglig ansvarlig har foretatt en konkret 
samtykkekompetansevurdering ift medisinering.
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Innspill fra kontrollkommisjonenes ressursgruppe 
(forts.)
• En mulig årsak 

• uriktig oppfatning om at manglende motstand fra pasienten antas tilstrekkelig for å 
gjennomføre medikasjonen uten å fatte vedtak etter psykisk helsevernloven paragraf 4-4-a.

• Kontrollkommisjonene har fra tvangsinnlagte pasienter fått høre at de tar imot medisinen 
«frivillig», fordi de forventer at behandler ellers vil imøtegå eventuell motstand med 
tvangsmedisineringsvedtak, evt at de oppfatter det som at når de er underlagt tvungent 
vern innebærer dette at de også bare må akseptere å ta imot medisiner som blir tilbudt. 

• Det er grunn til å tro at den beskrevne praksis er betydelig, og at denne i så fall 
er lovstridig, og innebærer en vesentlig svekkelse av pasientenes rettssikkerhet 
og klageadgang.
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Innspill fra kontrollkommisjonenes ressursgruppe 
(forts.)

• Det er hensiktsmessig at Helsedirektoratet kommer med nærmere presiseringer 
om de faglige ansvarliges ansvar for å foreta konkrete vurderinger knyttet til 
samtykkekompetanse ift den aktuelle helsehjelp og at nærmere konkrete 
begrunnede vurderinger skal nedfelles skriftlig i journalnotat.
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