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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til NOU 2019: 14 
Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten 
samtykke i helse- og omsorgstjenesten 

 
Helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune behandlet forslaget i møte 11.12.2019 og 
vedtok følgende uttalelse: 
 
Etter at det i 2017 ble innført en lovendring om at pasienter som hovedregel skal mangle 
samtykkekompetanse for å bli underlagt tvunget psykisk helsevern, har Fredrikstad 
kommune hatt en økning i antall tvangsvedtak og ikke minst; et økt antall bekymrings-
meldinger.  
 
Etter lovendringen har også antall «svingdørspasienter» økt betraktelig. Dette er 
bekymringsfullt. Den enkelte pasient er inn/ut av spesialisthelse-tjenestens tilbud idet de aller 
sykeste ofte ikke evner (les: samtykker til) å ta gode valg, de forstår ikke hvor syke de er -  
eller har forutsetninger til å ta egne avgjørelser. Dette medfører at kommunene i dag, over 
tid, har ansvaret for psykisk syke pasienter med omfattende og sammensatte 
helseproblemer. 
 
Fredrikstad kommune mener at endringene som Stortinget vedtok i psykisk helsevernlov i 
2017 skulle vært evaluert før utarbeidelse av en ny tvangsbegrensningslov. 
 
Fredrikstad kommune mener videre at: 

 det er uheldig at lovutvalget ikke har vært representert med representant(er) fra de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

 lovutkastet har for lite fokus på helsehjelp i kommunehelsetjenesten.   

 teksten i lovforslaget er svært «tung», noe som kan føre til usikkerhet og mistolkning 
av lovverket. 

 lovforslaget vil få store økonomiske konsekvenser for kommunene.  Det blir den 
enkelte kommunes utfordring, administrativt og økonomisk, når de sykeste 
pasientene avviser helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. 
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Kommunehelsetjenesten skal tilby gode primærhelsetjenester og ikke mangelfulle 
spesialisthelsetjenester.  
 
Tilslutt må det nevnes at Fredrikstad kommune, for alle pasientgrupper, har fokus på 
forebyggende og tillitsskapende tiltak framfor bruk av tvang.   
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