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Helsedirektoratet       Sandefjord, 16.12.19 
Sendt pr epost til 
 
kontrollkommisjonen@helsedir.no 
varin.Hellevik@helsedir.no 
 
 
 
 
 
 
TVANGSBEGRENSNINGSLOVEN HØRING  - uttalelse fra KK Vest - og Midt 
Finnmark 
Frist d.d 
 
 
Viser til e – post datert 6.9.19 fra seniorrådgiver Vårin Hellevik. Kontrollkommisjonene er 
høringsinstans i.f.t. overnevnte lov som nå er ute på høring og frist for avgivelse av 
uttalelse utløper i dag. 
 
Uttalelse fra Kontrollkommisjonen for Vest og Midt Finnmark 
 
Kommisjonen består p.t. av følgende medlemmer som har mottatt og gjennomgått NOU 
2019:14 Tvangsbegrensningsloven. 
 
Legmedlem      Jordmor Ellen Gregersen 
Bruker eller representant for pasientene  Ps.sykepleier Espen Ringen 
Legekyndig medlem     Kommuneoverlege Frode Øvrejord 
Jurist/leder      Adv. Lise Heggeli  
 
 
Dette er på mange måter et svært godt forslag til å forene fire lover i én, med en visjon om 
å forbedre og samhandle tjenestene i helsevernet. Loven legger opp til en mer effektiv 
ressursbruk er og utformet ut fra den intensjon at vi skal ha mer tilgjengelige regler, for 
ansatte og pasienter. Det forutsettes da at det blir satt av ressurser for opplæring av all 
personell som skal bruke loven og begrense bruken av tvang til det minimale, men likevel 
ha mot til å benytte tvang når frivillige tiltak ikke har ført frem og vilkårene er oppfylte. 
Personalet må være trygge på sine vurderinger m.t.p. nødvendig bruk av tvang etter 
grundig opplæring. 
 
Omtale av altfor skjønnsmessige vilkår, altfor fragmenterte bestemmelser som igjen må 
leses i sammenheng for å forstås i dybde samt nye fargerike ord som 
«Tvangsbegrensningsloven» og «Tvangsbegrensningsnemnda» (TBN), overlater vi til 
andre å gjøre i sin bredde - utover at vi vil påpeke at her er opplagte utfordringer materielt. 
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KK Vest og Finnmark er på prinsipielt grunnlag bekymret for at den nye loven er for 
altomgripende i sin visjon - når det kommer til dette med oppgavedelingen med 
fylkesmannen. I det følgende vil vi kort begrunne hvorfor: 
 
For Finnmarks vedkommende er det opplagt geografiske og tekniske forhold å hensynta  - 
og som lovutkastet ikke tar høyde for.  
 
Fylkesmannens sete er fordelt på to byer, med en enorm avstand mellom seg - Vadsø og 
Tromsø.  
 
Hvordan dette med dokumentkontroll skal gjennomføres for dette landets nordligste 
pasienter - med tanke på konkret hvilke saksbehandlere som får delt pasientenes journaler -  
blir og ett ikke ubetydelig praktisk og teknisk problem. I forlengelsen av det - vi ser heller 
ikke umiddelbare forslag til tiltak som kan bøte på slike geografiske, praktiske og tekniske 
problem. 
 
Noe annet er at lovens system med oppgavedeling mellom fylkesmann og TBN ikke er en 
god løsning for pasientene, heller. Det lovutkastet legger opp til, er et kontroll -  og klage 
system som synes meget uoversiktlig, fragmentert og ikke minst identitetsløs – satt i verk 
overfor en av våre mest ressurssvake grupper pasienter. Det er ikke betryggende. 
 
Vi er redd Norge vil ta et langt steg i feil retning, overfor denne gruppen pasienter med 
denne delen av lovforslaget. 
 
I tillegg kommer at vi ikke tror at Fylkesmannen med dagens bemanning kan fylle den 
oppgaven de er ment å fylle med dette lovutkastet.  
 
De skal, for å nevne noe, - oppnevne medlemmer til TBN, være overordnet klageinstans, 
holde orden på dokumentkontroll og tildele oppgaver til TBN, for så å motta og holde 
orden på TBN i tillegg.  
 
Det uavhengige domstols - lignende kontrollorganet forsvinner med dette grepet. Tilbake 
står et kontroll organ som etter vårt syn fremstår sterkt svekket, siden det på toppen av 
dette foreslås å kutt et medlem i det fremtidige TBN, nemlig representant fra 
pårørende/bruker.   
 
Dette er neppe i tråd med lovutkastets bestemmelser for øvrig der hensynet bak reglene er 
at pårørende i større grad skal implementeres i det psykiske helsevern for pasientene.  
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KK forslag 
 
Vårt forslag er derfor at dagens ordning med KK utvikles, med samme sammensetning og 
samme antall medlemmer.  
 
For å bøte på problemene som KK sliter med i dag - med forskjellige vedtak med videre - 
kan en heller for eks la Leder delta på regionale jevnlige møter, enten med andre KKér 
eller med jevnlige med fylkesmannen i forhold til å kvalitetssikre virksomheten og gjøre 
den mest mulig forutsigbar og konform blant de ulike kommisjonene. Leder kan på sin side 
implementere og gi opplæring i den grad det er nødvendig til medlemmene for øvrig- i 
forhold til for eks. vedtaksutforming. 
 
I tillegg vil det fra Direktoratets side opplagt være en nærligggende mulighet å sørge for å 
skaffe til veie og sende ut maler for vedtak, jfr. det du finner i domstolene for avgjørelsene 
som treffes der. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lise Heggeli 
/avgår som leder 31.12.19 
 


