IS-10/2015
Klargjøringer, presiseringer, endringer og
hovedpunkter i nytt rundskriv.

Grensen mellom tvang, påvirkning og
tilrettelegging
ss. 53-54 Om tiltak som, til tross for motstand, ikke anses
som tvang eller makt
 «Alminnelige oppfordringer og ledelse med hånden eller
andre fysiske påvirkninger av liknende art, anses ikke som
bruk av tvang og makt».
 «Det vil være rom for enkle forhandlinger og forsøk på mild
overtalelse».
 «..lett igangsetting av bevegelse, veiledning ved posisjonering
og liknende.»
 «Enkel løsning av et grep vil også kunne være under grensen
for hva som regnes som tvang»
 «Dersom det er nødvendig å ty til kraftigere maktbruk for å
overvinne motstanden, for eksempel kraftig skyving eller et
fast grep, må reglene i kapittel 9 følges.»


Nærmere om tiltak som er å anse som
tvang uavhengig av motstand
ss 54-55
 «..så inngripende at en person normalt
ville ha motsatt seg det.»
 «..tiltak som innebærer en begrensning i
vedkommendes mulighet til alminnelig
selvbestemmelse.»


«Eksempler på slike tiltak er begrensninger i
personens tilgang til mat og drikke, samt
begrensninger i tilgang til og bruk av godteri, tobakk,
alkohol, mobiltelefon, datamaskin, penger eller
lignende, og begrensninger i personens alminnelige
bevegelses- eller handlefrihet for øvrig. Å låse inn mat,
drikke, godteri, tobakk, datamaskin mv., eller på annen
måte oppbevare slike ting utenfor personens
rekkevidde i kortere eller lengre perioder, må dermed
regnes som tvang eller makt uavhengig motstand. Det
samme gjelder tiltak som styring/begrensning av
internettilgang og lignende, bruk av systemer for
styring av for eksempel vannforbruk og bruk av
komfyr, og styring og restriksjoner mht. hvor
personen kan oppholde eller bevege seg.»

«Tiltak som i utgangspunktet ikke vil være å regne
som så inngripende at det må anses som tvang eller
makt uavhengig av motstand, er tilrettelegging av det
fysiske miljøet som ikke begrenser personens
mulighet til å benytte gjenstander for sitt formål, og
heller ikke begrenser personens alminnelige
bevegelses- eller handlefrihet. Tiltak i denne
kategorien kan være å skru fast bilder, TV og annet
inventar, eller ramme inn TV eller lignende ved hjelp
av pleksiglass for å beskytte mot knusing, forutsatt at
gjenstandene fortsatt kan benyttes for sitt formål.
Andre eksempler kan være innlåsing av gjenstander
som sterke vaskemidler, skarpe kniver og lignende,
forutsatt at personen uansett ikke ville gjøre normal
bruk av disse.»

«Å dele opp mat, drikke eller andre nærings- eller

nytelsesmidler i porsjoner for å hjelpe tjenestemottakeren
med selv å kontrollere inntaket, anses i utgangspunktet heller
ikke som bruk av tvang eller makt uavhengig av motstand,
forutsatt at tilgangen til de resterende porsjonene ikke er
fysisk eller på andre måter reelt begrenset. Tilrettelegging av
dagliglivet gjennom etablering av alminnelige dagsplaner,
«husordensregler», rutiner og lignende er andre eksempler på
tiltak som i utgangspunktet som ikke vil anses som tvang eller
makt etter dette alternativet.
Forarbeidene må forstås slik at det er en viss terskel for at et
tiltak skal være å regne som tvang eller makt uavhengig av
motstand. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at et tiltak
er uvanlig. Det er imidlertid en forutsetning for at tiltak som
nevnt ikke skal anses som tvang eller makt at det ikke
foreligger motstand mot tiltaket eller gjennomføringen av det,
jf. pkt. 4.2.5.2 ovenfor.»

«I tillegg til at det skal vurderes om et aktuelt tiltak er å anse
som objektivt inngripende slik dette er beskrevet ovenfor,
følger det av forarbeidene at det også skal gjøres en
helhetsvurdering av hvor inngripende tiltaket er. I en slik
helhetsvurdering vil det være relevant å vektlegge mer
individuelle og konkrete forhold knyttet til den enkelte
personen og arten/omfanget av tiltaket.
Dette innebærer at konkrete og individuelle forhold kan
medføre at et tiltak som i utgangspunktet ikke anses som
objektivt inngripende, likevel må anses som inngripende
overfor en bestemt person. Et eksempel på dette kan være
bruk av dagsplan overfor en person som har vegring mot å
gjennomføre punktene i dagsplanen. Et annet eksempel kan
være at et tiltak som går ut på å skru fast bilder på veggen
eller skru fast møbler, som i utgangspunktet ikke anses som
objektivt inngripende, likevel må anses som inngripende
overfor en person som liker å ta ned bildene for å se på dem,
eller å ommøblere.»

«Konkrete og individuelle forhold kan også tilsi at enkelte tiltak som i
utgangspunktet anses som objektivt inngripende slik dette er redegjort
for ovenfor, likevel ikke anses som inngripende overfor en bestemt person
i en bestemt situasjon. Et eksempel på dette kan være at personen selv
tar initiativ til eller aktivt gir uttrykk for ønske om hjelp i form av et tiltak
av mer kortvarig eller på annen måte mindre omfattende karakter, for
eksempel at tjenesteytere passer på godterier/snacks i påvente av en
nærmere bestemt anledning, eller at tjenesteyterne etter brukerens ønske
tar noe hånd om sigaretter, datamaskin/mobiltelefon eller lignende fordi
personen ønsker hjelp til å kontrollere/redusere sitt forbruk. Dersom
ønsket fremstår som meningsfylt i den konkrete situasjonen, og personen
fremstår med tilstrekkelig innsikt i denne (har beslutningskompetanse i
spørsmålet), vil dette tale for at det aktuelle tiltaket ikke er så
inngripende overfor vedkommende at det må anses som tvang eller makt
uavhengig av motstand. Mer omfattende tiltak som styring eller kontroll av
personens tilgang til mat og/eller andre næringsmidler, for eksempel bruk
av flere kjøleskap eller lås på kjøleskap, må det imidlertid alltid fattes
vedtak om.»

Selvbestemmelse og beslutningskompetanse
på kapittel 9-området




Selvbestemmelse er utgangspunktet for alle, men kan og
må innskrenkes, av hensyn til personen selv og
samfunnet rundt. Dette er gjort i mange lover, både på
det offentligrettslige området (f.eks. straffeloven,
veitrafikkloven, tvangsfullbyrdelsesloven) og på det
privatrettslige området (f.eks. avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven).
For personer med utviklingshemming innebærer kapittel
9 særlige unntak fra retten til selvbestemmelse, både ved
at personer ikke kan samtykke til gjennomføring av tiltak
som er å anse som tvang, og ved at personer med vedtak
etter kapittel 9 er fratatt sin selvbestemmelsesrett på
vedtakets område.

Selvbestemmelse og beslutningskompetanse
på kapittel 9-området


Selvbestemmelse og samtykke-/beslutningskompetanse er ikke nevnt
i kapittel 9, og ikke omtalt i rundskriv IS-10/2004.



Selvbestemmelse og betydningen av samtykke/beslutningskompetanse har imidlertid senere blitt aktualisert både
ved pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A, og senere nasjonal og
internasjonal rettsutvikling bl.a. omtalt i NOU 2011: 9 om økt
selvbestemmelse og rettssikkerhet i psykisk helsevern.



Begrepet beslutningskompetanse er benyttet i rundskrivet i stedet
for begrepet samtykkekompetanse, men dette er kun en
begrepsmessig forskjell. Begrepet er valgt fordi det språklig omfatter
ikke bare «samtykkesituasjoner», men også situasjoner der personen
motsetter seg noe eller ønsker å ta selvstendige beslutninger.

Selvbestemmelse og beslutningskompetanse på
kapittel 9-området
Betydningen av en persons beslutningskompetanse er i IS-10/2015 trukket
inn i fortolkningen og anvendelsen av regelverket særlig på to steder:
- Pkt. 4.5.6: I forholdsmessighetsvurderingen av tiltak for å hindre
eller begrense skade på personen selv utenfor nødsituasjoner (såkalte «ctiltak») som personen motsetter seg. Dette er i tråd med nasjonal og
internasjonal rettsutvikling . Merk imidlertid at antatt
beslutningskompetanse ikke gir full «nektingsrett» , i motsetning til etter
pasient- og brukerrettighetsloven.
- Pkt. 4.2.5: I vurderingen av om et tiltak er «så inngripende at det
uansett motstand må anses som tvang». Her vil personens
beslutningskompetanse kunne være en del av vurderingen ved kortvarige
eller på andre måter mer avgrensede tiltak som personen selv ønsker
iverksatt (f. eks. røykeavtaler). Merk at det IKKE kan samtykkes til tiltak
som etter en helhetlig vurdering er å anse som tvang.

HVA SOM LIGGER I AT ET TILTAK SKAL
VÆRE “…SOM LEDD I TJENESTER”
ss. 49-51
 Av forarbeidene fremgår at hensikten med formuleringen

er å gjøre en sektoravgrensning (bl.a. mot skole og
helsehjelp). At tiltak skal være «som ledd i» bestemte
tjenester betyr mao. ikke at personen må ha et behov for
«klassiske omsorgstjenester» for å komme inn under
kapittel 9, men bl.a.
◦ at andre løsninger vurderes og forsøkes i regi av helseog omsorgstjenesten, og
◦ at tiltakene vurderes, besluttes iverksettes og
gjennomføres av kommunalt helse- og
omsorgspersonell.

Hva som ligger i at tiltak skal være «…som ledd
i…» nærmere bestemte tjenester


Konklusjon:
◦ tiltak skal være «som ledd i» tjenester betyr at
vurdering, beslutning og iverksettelse av tvangstiltak,
samt forebygging og utprøving av andre løsninger, skal
skje innenfor rammene av kommunens helse- og
omsorgstjeneste
◦ tiltak skal være «som ledd i» bestemte tjenester
innebærer ingen avgrensning av hvilket formål tiltaket
kan ha; avgrensningen i formål reguleres av §§ 9-5 jf. 9-1
◦ tiltak skal være «som ledd i» bestemte tjenester er ikke
til hinder for at tjenesten kan være selve tiltaket (eks.
1:1- eller 2:1-oppflg, tilsyn, fotfølging…)

Hva som ligger i at tiltak være «…som ledd
i…» nærmere bestemte tjenester


Etter forarbeidene er personer som motsetter seg
tjenester en sentral målgruppe for reglene.



«Tjenesten kan være tiltaket», jf. forrige side. Det som er
avgjørende er om vilkårene er oppfylt, herunder om andre
løsninger enn å gi tjenester med tvang er forsøkt, om
tiltaket er nødvendig for å hindre eller begrense vesentlig
skade, at det er det minst inngripende tiltaket og at det er
forholdsmessighet mellom risikobildet og hvor
inngripende tiltaket er.



Politiet kan i særlige tilfeller bes om bistand for å kunne
iverksette tiltaket/tjenestene.

«Kriminalitetsforebygging» med
hjemmel i kapittel 9?


Spørsmål av betydning for dette er omtalt flere steder, se
særlig merknadene til §§ 9-2 og 9-5.



«Kriminalitetsforebygging» i hermetegn, fordi dette er det
begrep som har blitt benyttet men som er lite treffende,
fordi:
◦ Det avgjørende er ikke om den aktuelle handlingen er
kriminell, men om den vil forårsake vesentlig skade
◦ Det avgjørende er heller ikke om tiltaket i det ytre kan
sies å ha en «forebyggende karakter», men om det
foreliggende risikobildet er tilstrekkelig alvorlig til at det
er nødvendig å iverksette tiltak.

«Kriminalitetsforebygging» med
hjemmel i kapittel 9?
Her, som ellers, er det vilkårene i kapittel 9 som er
avgjørende, d.v.s:
◦ om det er tale om vesentlig skade, og om det aktuelle
tiltaket er nødvendig for å forhindre eller begrense slik
skade
◦ krav om nødsituasjon – risikovurdering
◦ krav om at andre løsninger er forsøkt
◦ krav om forholdsmessighet og om faglig og etisk
forsvarlighet
 Tiltak som primært har som formål å hindre eller begrense
skade på andre enn tjenestemottakeren selv, hører hjemme
under § 9-5 tredje ledd bokstav b.


Rett til BPA ikke utelukket for personer med
vedtak etter kapittel 9


Omtalt i pkt. 4.2.4



Personer med vedtak etter kapittel 9 er ikke utelukket fra
rett til BPA etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1d.



Kapittel 9 gjelder fullt ut også i BPA-ordninger
◦ assistentene må ha tilstrekkelig kompetanse, noe som
kan innebære at timesatsen må økes i slike saker
◦ regler om oppfølging/kontroll og journalføring må
følges, noe som kan innebære at brukerstyringen må
begrenses noe

ARENASPØRSMÅLET – SKOLE
Omtalt i pkt. 4.2.6.
 Dette har vært et tema og problemområde siden
ikrafttredelsen av kapittel 6A, men er nå delvis løst ved at
det har kommet en avklaring fra Kunnskapsdepartementet
som er inntatt i rundskrivet.
 Kunnskapsdepartementet legger nå til grunn at
«…opplæringsloven ikke i seg selv er til hinder for at makt- og
tvangsvedtak med hjemmel i helselovgivningen også kan
oppfylles på skolen i skoletiden.»
 Kapittel 9 gjelder fullt ut på vanlig måte, og innebærer bl.a.
at tiltakene må være som ledd i tjenester etter § 9-2, hvilket
betyr at det i slike tilfeller må fattes vedtak om tjenester
også for den tiden eleven er på skolen. Det er en
forutsetning at bistanden og tiltakene gjennomføres i
samforståelse med skoleledelsen/rektor.


GRENSEN MOT HELSEHJELP – EPILEPSIALARM


Omtalt i pkt. 4.2.4



I nytt rundskriv tydeliggjøres i større grad relevante momenter:
◦ hva som skaper behovet for tiltaket, herunder om tiltaket har
som direkte formål å avhjelpe en somatisk sykdomstilstand
◦ hvem som har vurdert behovet for tiltaket (helsepersonell?)
◦ hva slags personell som skal utføre tiltaket (helsepersonell?)
◦ hva slags hjelp som ville vært alternativet dersom tiltaket ikke
hadde kunnet benyttes



Eks. epilepsialarm: Somatisk sykdomstilstand, det vil som regel være
helsepersonell som har vurdert at det er behov for epilepsialarm,
og utløst epilepsialarm vil medføre at det må gjøres en vurdering av
bl.a. pasientens helsetilstand. Som hovedregel skal epilepsialarm da
anses som medisinsk overvåkning og vurderes etter reglene i
pasient- og brukerrettighetsloven.

OVERVÅKNING ER PR. DEFINISJON TVANG,
OG KAN IKKE SAMTYKKES TIL


Omtalt i pkt. 4.2.5



Noe forvirring tidligere, ved at det fremgikk i
tidligere rundskriv at den utviklingshemmede selv
eller vergen kan samtykke til overvåkningstiltak.



Rettstilstanden er imidlertid klar: Tiltak med
overføring av bilder og/eller lyd er særlig
inngripende tiltak og skal derfor alltid anses som
tvang. Den utviklingshemmede eller vergen kan
IKKE samtykke til overvåkningstiltak.

Tydeliggjøring av vilkårene for tvang


Omtalt i merknadene til § 9-5.



I nytt rundskriv er vilkårene systematisert som fire vilkår:
◦ (1) andre løsninger enn tvang skal være forsøkt
◦ (2) tvang må være nødvendig for å hindre eller begrense
vesentlig skade
◦ (3) tvangstiltaket skal være forholdsmessig
◦ (4) tvangstiltaket skal være faglig og etisk forsvarlig



Vilkårene må være oppfylt til enhver tid tiltaket anvendes.
Hvis noe av betydning endrer seg, må forholdet til vilkårene
vurderes på nytt.

Nærmere om vilkår 1; andre løsninge
enn tvang skal være forsøkt
Omtalt i pkt. 4.5.2
 Det skal, så langt det er mulig, alltid søkes å hindre eller
begrense vesentlig skade med tiltak som er basert på
frivillighet og samarbeid før det fattes vedtak om tvang, og
før tvang benyttes
 Det må søkes å finne årsaken til atferden, og gjøres en
gjennomgang av alle faktorer som kan ha betydning.
Personen selv, og pårørende og eventuelt verge må
involveres i arbeidet.
 Nødvendige endringer av tjenestetilbudet og andre
miljøfaktorer må iverksettes i den grad det er mulig.




Spesialisthelsetjenesten må involveres og bistå etter behov.

Nærmere om vilkår 1; unntak fra kravet om at
andre løsninger enn tvang skal være forsøkt


Omtalt i pkt. 4.5.2.3



Kravet om at andre løsninger skal være prøvd før
det fattes vedtak om tvang, og før tvang benyttes,
kan fravikes i særlige tilfeller.



Begrunnelsen for ikke å prøve ut andre løsninger
før vedtak fattes eller tvang benyttes, må bygge på
en faglig og etisk vurdering hvor både hensynet til
tjenestemottakeren og den aktuelle risikoen for
vesentlig skade vil være tungtveiende.

Nærmere om vilkår 2; tvang må være nødvendig
for å hindre eller begrense vesentlig skade



Omtalt i pkt. 4.5.3



Dette er det mest omfattende vilkåret, og
det stiller krav både til situasjonen og til
tiltaket.

Nærmere om vilkår 2; tvang må være nødvendig
for å hindre eller begrense vesentlig skade
 Til situasjonen:
◦ det må foreligge et risikobilde som gjør det nødvendig
å gripe inn
 den skaden som skal hindres eller begrenses må være
vesentlig
 sannsynligheten for skaden skal inntreffe hvis tiltaket
ikke iverksettes må være av en viss størrelse
◦ det skal ikke benyttes tvang hvis skaden i tilstrekkelig
grad kan hindres eller begrenses på annen måte
 Til tiltaket:
◦ tiltaket skal ikke gå lengre eller være mer inngripende
enn det som er nødvendig for formålet

Nærmere om vilkår 3; tvangstiltaket skal være
forholdsmessig


Omtalt i pkt. 4.5.4



At tiltaket skal være forholdsmessig betyr at:
◦ den belastningen tiltaket påfører brukeren, må stå i et
rimelig forhold til den skaden tiltaket skal avverge eller
begrense, dvs. at…
◦ …belastningen tiltaket påfører brukeren må fremstå
som rimelig når man vurderer det opp mot de positive
konsekvensene tiltaket er ment å få for bruker eller
andre
Vurderingen av forholdsmessigheten, herunder hvor
inngripende et tiltak er overfor en person, må gjøres
konkret i hvert enkelt tilfelle.



Nærmere om vilkår 4; tvangstiltaket skal være
faglig og etisk forsvarlig

Omtalt i pkt. 4.5.5
 Kravet om faglig og etisk forsvarlig gjelder både vedtakets
innhold herunder valg metoder og tiltak, og
gjennomføringen av tiltakene. Det skal foretas en konkret
vurdering av tiltakets faglige og etiske forsvarlighet i det
enkelte tilfelle.
 Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard, dvs. at
innholdet i forsvarlighetskravet endrer seg i takt med
utviklingen av fagkunnskap og endringer i verdioppfatninger i
samfunnet.




Et sentralt moment i forsvarlighetsvurderingen er hvor
inngripende tiltaket er for den enkelte tjenestemottaker.

Litt om andre ting..

ALLTID A-MELDING VED BRUK AV SKADEAVVERGENDE
TILTAK I NØDSITUASJONER







Omtalt i pkt. 4.5.6.
Det skal sendes a-melding i alle tilfeller der det benyttes
skadeavvergende tvang i nødsituasjoner, herunder der tiltak
utvikler seg til å bli mer gjennomtenkt eller «planlagt» i
prosessen frem mot et vedtak, og der årsaken til
nødsituasjonen er manglende egenomsorg.
Det er en forutsetning at det foreligger en nødsituasjon og
at vilkårene for a-tiltak for øvrig, herunder nødvendighet,
forholdsmessighet mv. er oppfylt.
Det kan etter loven IKKE benyttes tvang i løpende
omsorgstiltak (altså utenfor nødsituasjoner) uten at det
foreligger et vedtak. Slike tiltak må så raskt som mulig
bringes inn i lovlige former, eventuelt avvikles/erstattes av
alternativer til tvang.

Nødsituasjon ved redusert evne til
egenomsorg
s. 85
«Også redusert evne til ivaretakelse av egenomsorg, for
eksempel til å kontrollere inntaket av mat eller drikke eller
ivareta personlig hygiene, kan tenkes å medføre at en
nødsituasjon oppstår. Dette kan for eksempel være tilfelle
der en person har vært uten tjenester.Videre kan for
eksempel avføring i klær etter omstendigheten kunne
være så vidt krenkende og stigmatiserende at det må sies
å foreligge en nødsituasjon.»

Nødsituasjon fots.
«I noen saker kan det være tvil om den situasjonen man
vurderer å sette inn tvangstiltak i er en nødsituasjon i lovens
forstand. Dette vil særlig være tilfelle der aktuelle tiltak
tilsynelatende har en mer forebyggende karakter, som f.eks.
fotfølging, alarmer på dører og vinduer eller innlåsing/fjerning
av farlige gjenstander. For å avgjøre om det foreligger en
nødsituasjon som gir grunnlag for bruk av slike tiltak, må det
som ellers gjøres en samlet vurdering av det risikobildet som
foreligger. Som beskrevet er de sentrale delene i denne
vurderingen hva slags skade det er tale om og hvor alvorlig
den er, og hvor sannsynlig det er at skaden vil inntreffe
dersom det ikke iverksettes tiltak etter kapittel 9.Videre må
det vurderes om situasjonen er en nødsituasjon, dvs. om
iverksettelse av tiltaket ikke kan utsettes eller unnlates uten
at situasjonen må forventes å bli vesentlig mer kritisk eller
komme ut av kontroll.»

Nødsituasjon fots.
«Dersom man kontinuerlig står overfor en situasjon
som beskrevet, kan dette måtte anses som en
pågående nødsituasjon. Begrepet nødsituasjon
begrenser seg med andre ord ikke bare til de raskt
forbigående situasjonene. Tiltak som vil kunne være
aktuelle og nødvendige i en pågående nødsituasjon er
alt fra innlåsing/fjerning av gjenstander til
begrensninger av mulighet til kontakt med enkelte
personer, begrensninger i bruk av Internett og mobiltelefon, bruk av vindus- og døralarmer og andre
inngripende varslingssystemer, og ulike former for
tett personelloppdekking/fotfølging.»

Mekaniske tvangsmidler, skjerming mv.
Omtalt i merknadene til § 9-6
 Tydeliggjøring av bestemmelsens betydning
◦ bestemmelsen gir tilleggsvilkår for bestemte tiltak
◦ de vanlige vilkårene i § 9-5 gjelder som ellers
◦ tvangsdefinisjonen i § 9-2 gjelder som ellers, og må tas
med i vurderingen
 Tydeliggjøring av hva som ligger i formuleringen «hindrer
bevegelsesfrihet»; hva som hindrer bevegelsesfriheten må
vurderes individuelt og konkret.
 Mekaniske tvangsmidler og skjerming vil ikke alltid være
det mest inngripende tiltaket.Vurderingen av hva som er
mest inngripende skal være konkret og individuell.


Mekaniske tvangsmidler fots.




En forutsetning for at en innretning som nevnt skal falle inn under
bestemmelsen er at den rent faktisk hindrer eller begrenser personens
bevegelsesfrihet, eller sagt på en annen måte: At personens
bevegelsesfrihet med bruk av innretningen er hindret eller redusert
sammenlignet med hvordan den ville vært uten bruk av denne. Det
følger av dette at dersom personen selv kan løsne eller forsere
innretningen når han eller hun ønsker det (f.eks. gå ut av sengen/stolen,
ta av seg skinner/belter/spesialklær osv.), vil den ikke anses for å hindre
eller begrense personens bevegelsesfrihet. Det samme gjelder dersom
personen heller ikke uten bruk av innretningen har forutsetninger for å
gå ut av sengen mv. uten hjelp. Hvorvidt en innretning rent faktisk
hindrer eller begrenser personens bevegelsesfrihet, må derfor vurderes
individuelt og konkret. Individuelle forhold som gjør at innretningen
ikke anses for å hindre eller begrense personens bevegelsesfrihet, skal
nedfelles i personens journal.
Ulike beskyttelsesanordninger og lignende som etter sin art ikke virker
frihetsinnskrenkende

BISTAND FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN

Omtalt i pkt. 4.9.
 Etter § 9-9 første ledd skal
spesialisthelsetjenesten bistå ved gjennomføringen
av tiltak etter § 9-5 tredje ledd bokstav b og c.
Dette vil kunne være på et hvilket som helst
tidspunkt i vedtaksperioden.
 Hva slags bistand det er behov for, og på hvilket
tidspunkt, vil variere med saken, tiltakets karakter
og hvilken faglig kompetanse kommunen selv har.
 Kommunen og helseforetaket bør inngå avtale om
hvordan dette samarbeidet skal innrettes,
herunder kommunens ansvar for å utvikle og
vedlikeholde egen veiledningskompetanse.


KRAV OM TO TJENESTEYTERE VED
GJENNOMFØRINGEN
Omtalt i pkt. 4.9.4
 Også kravet om to tjenesteytere er knyttet til
gjennomføringen av tiltaket. For enkelte tiltak vil det være
enkelt både å forutsi og fastslå hva som er tidspunktet for
gjennomføring.
 For tiltak som det er mer uforutsigbart når kan måtte
benyttes, er lovens krav av tjenestetilbudet til den enkelte
må organiseres slik at det er to tjenesteytere til stede når
behov for tvang måtte oppstå.
 For mer statiske tiltak som f.eks. en alarm eller en lås på
kjøleskap, er det naturlig å anse gjennomføringstidspunktet
som tidspunktet når skapet låses eller alarmen skrus på, og
så lenge tiltaket er i bruk, dvs. til skapet låses opp eller
alarmen skrus av.


Krav om to tjenesteytere


Formålet med kravet om to tjenesteytere er bl.a. å
styrke tjenestemottakerens rettssikkerhet ved bruk av
tiltak etter kapittel 9.



Dette hensynet gjør seg særlig gjeldende ved bruk av
fysisk tvang.Ved bruk av mer statiske tvangstiltak som
tjenestemottakeren ikke motsetter seg, vil hensynet ofte
gjøre seg gjeldende i mindre grad.



Hvor sterkt hensynet bak regelen gjør seg gjeldende, vil
være relevant i vurderingen av om det skal gjøres
unntak.

Krav om to tjenesteytere fots.


Kravet om to tjenesteytere fravikes når det vurderes å
være til ugunst for vedkommende å ha to tjenesteytere
til stede. Unntak kan med andre ord bare gjøres av
hensyn til tjenestemottakeren, ikke ut fra ressurshensyn.



Dersom tjenestemottakeren for eksempel er mer
komfortabel og fungerer bedre med én tjenesteyter til
stede, kan hensynet til tjenestemottakeren tilsi at det
skal gjøres unntak fra kravet om to tjenesteytere, da to
tjenesteytere i slike tilfeller kan anses for å være til
ugunst for vedkommende.

Krav om to tjenesteytere fots.


Enkelte statiske tvangstiltak, som for eksempel innlåsing
av farlige gjenstander eller bruk av ulike mekaniske eller
tekniske innretninger som sengehester, alarmer,
varslingssystemer og lignende, kan gjøre det mulig for
tjenestemottakere å klare seg alene i perioder.



For personer som ønsker det å få tid for seg selv, vil det
da kunne være til ugunst for personen at tjenesteytere
er kontinuerlig til stede.

Dispensasjon fra utdanningskravet


I noen saker kan kravet om kvalifisert personell og kravet
til forsvarlighet være oppfylt selv om personellet ikke
tilfredsstiller de formelle utdanningskravene. Fylkesmannen
kan da beslutte at det skal gis dispensasjon fra disse.



Loven angir at dispensasjon kan gis i særlige tilfeller. Et
eksempel kan være at det er ønskelig å bruke bestemte
personer som kjenner tjenestemottakeren godt, og som
vedkommende er trygg på. Et annet eksempel er at tiltaket
i liten eller ingen grad byr på faglige utfordringer, som ved
bruk av enkelte statiske tiltak.



Det er en forutsetning for å gi dispensasjon at kravet om
forsvarlighet og tilstrekkelig kvalifisert personell er oppfylt.

Dispensasjon fra utdanningskravet fots.


Ved avgjørelse av søknader om dispensasjon fra
utdanningskravene, skal det legges vekt på om de aktuelle
tjenesteyterne kan gjennomføre tiltakene på en måte som
er faglig forsvarlig.



I vurderingen vil det være relevant å legge vekt på:
◦ tiltakets karakter, f.eks. hvor inngripende og
kompetansekrevende tiltaket er
◦ tjenesteyterens erfaring med tiltaket
◦ tjenesteyterens kunnskap om utviklingshemming og
aktuelle andre diagnoser
◦ tjenesteyterens kjennskap til tjenestemottakeren
◦ tjenesteyterens erfaring og kompetanse for øvrig

Dispensasjon fra utdanningskravet fots.
• Fylkesmannen bør kreve:
◦ at kommunen redegjør for hvordan de aktuelle
tjenesteyterne skal veiledes
◦ at den faglig ansvarlige for gjennomføringen av tiltaket
skal være tilgjengelig for veiledning.


For å kunne gi dispensasjon, må forsvarligheten sikres
gjennom bl.a. å stille krav til øvrig kompetanse, faglig
veiledning og oppfølging, turnusordning og
sammensetning og størrelse på personalgruppen.

Dispensasjon fra utdanningskravet fots.




Det bør være et minstekrav at faglig ansvarlig for
gjennomføringen av tiltaket har relevant treårig
høgskoleutdanning eller tilsvarende, og at det er etablert
gode rutiner for faglig veiledning av alle som deltar i
gjennomføringen av tiltaket, herunder oppfølging og
evaluering underveis.
Alle som deltar i gjennomføringen av tiltaket ha gjennomført
kurs i tjenesteyting til utviklingshemmede, kurs/opplæring i
aktuelt syndrom og kurs i kapittel 9, og evt. annen opplæring
som er nødvendig for å sikre at tiltakene gjennomføres på
en faglig forsvarlig måte. Det bør også sørges for at antall
personer som dekker turnusen er lavest mulig.

JOURNALFØRING


Med helse-og omsorgstjenesteloven er det ikke lenger
krav om en egen journal for tiltak etter kapittel 9.



Journalføring av tiltak etter kapittel 9 er viktig og
nødvendig for å ivareta tjenestemottakerens
rettssikkerhet, herunder for å kunne følge med på at
reglene i kapittel 9 følges.



Etter helsepersonelloven § 40 skal journalen inneholde
alle relevante og nødvendige opplysninger. Hva dette vil
være i saker etter kapittel 9, er omtalt og eksemplifisert i
rundskrivet.

Hvem som anses som pårørende
s.63
«Det er som hovedregel bare én pårørende
som kan opptre med partsrettigheter som
pårørende i saker etter kapittel 9. Der
foreldreansvaret overfor en mindreårig
person ivaretas av to personer i fellesskap,
vil det imidlertid som oftest være naturlig
at begge anses som nærmeste pårørende.
Som hovedregel vil de også være barnets
verger.»

Om nærmeste pårørende
s.63
«Ved tvil om hvem som skal anses som nærmeste
pårørende i tilfeller der personen ikke selv kan ta
stilling til dette, bør det særlig ses hen til formålet
med den rollen nærmeste pårørende er tildelt i
saker etter kapittel 9, som primært er å skulle bidra
til å ivareta pasientens rettssikkerhet og interesser
for øvrig. Dersom det foreligger konkrete
opplysninger som klart tilsier at et familiemedlem vil
handle i strid med tjenestemottakerens beste, vil det
være i strid med regelverkets formål at
vedkommende har rollen som nærmeste
pårørende.»

Evaluering av tvangstiltak
Vi skriver i våre overprøvingsvedtak at vi ber om en
evaluering av tiltakene ved videreføring. Også i
tilfeller der tiltakene ikke videreføres ber vi om
tilbakemelding og evaluering.

Hva inngår i evalueringen?
•
•

•
•

•

•
•

Helse
Familie/sosialt nettverk/verge
Dagtilbud
Tjenestetilbud (vedtak om tjenester)
Bemanning (endringer – personer,
kompetanse, organisering – ledelse,
turnus)
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Tvangstiltak

Tvangstiltak


Det har vært gjennomført 30 holdeprosedyrer i
perioden xx.xx.xx-xx.xx.xx med en samlet
varighet på 7 minutter. Dette er en reduksjon fra
forrige år. Se vedlagte tabell, etc. I tillegg til
reduksjon i antall holdeprosedyrer, gjennomføres
de fleste prosedyrene med lavere intensitet.
Tjenestemottakeren protesterer kun verbalt når
prosedyren gjennomføres. Kriterier for
tvangstiltaket kan ha blitt endret. Dette må
kommenteres. For eksempel-det gjennomføres
ikke lenger holding ved materielle ødeleggelserpersonalet forlater leiligheten.

Enkel oversikt
År

2009
2010
2011


Antall

60
50
30

Varighet, totalt i min.

60
40
10

Få med ev. betydelige variasjoner/spesielle
hendelser (måned, uke, dager, tidspunkt,
etc.)

«Kontinuerlige» tvangstiltak
Også slike tiltak må registreres og evalueres!
 Tilstreb enkle registreringsrutiner! Oftest er det
nok med ett og ett kryss samt signering.
 Praktiske/pragmatiske hensyn må i noen tilfeller
tas- for eksempel er det tilstrekkelig å registrere
låsing/opplåsning av en bod morgen og kveld, til
tross for at boden låses og låses opp mange
ganger i løpet av dagen.
 «For tiltak som er rent statiske og ikke krever
noen form for daglige handlinger fra
tjenesteyterne, f.eks. fastmonterte bilder eller
møbler, vil det som hovedregel ikke være noe
behov for løpende journalføring».


Registrering av bruk av personale med
disp. ved gjennomføring av tiltak
 Faktisk

bruk (gjennomføring av
tvangstiltak) av tjenesteytere det
er gitt dispensasjon for, er viktig
evalueringsinformasjon

Forebygging-opplæring presisering
«Det bør foreligge en
sjekkliste/signeringsprotokoll for gitt og
mottatt opplæring og veiledning i tråd med
rutinene. Dersom det fattes vedtak om
tiltak etter kapittel 9, skal en plan for
personalveiledning og oppfølging utarbeides
for alle tjenesteytere som er involvert i
tiltaket. Planen må legges ved når vedtaket
oversendes Fylkesmannen for overprøving».

Internkontrollplikten presisert
«Kommunen må sørge for at tjenesteyterne
har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å
utføre oppgavene de er satt til på en forsvarlig
måte. I dette ligger det at kommunen setter
tydelige krav til hva som forventes av den
enkelte tjenesteyter, og at kommunen gir
tilstrekkelig opplæring og jevnlig veiledning i
arbeidssituasjonen ut i fra en individuell
vurdering. Hva som er tilstrekkelig opplæring
vil variere ut fra tjenesteyternes kompetanse
og kompleksiteten i de tjenestene som skal
ytes».

