
 

 

Ditt navn: Mette Fagerheim 

E-post: mette@simba.no  

Innspill: Hei, 

Innspillet er ønskelig å legge frem muntlig når Rusreformutvalget er i 

Bergen 14.februar 2019. Men er usikker på om det er nødvendig så sant 

Rusreformutvalget ikke har noen spørsmål ut i fra det jeg har skrevet her. 

Som pårørende vil jeg gjerne komme med noen innspill til 

Rusreformutvalget ut av egne erfaringer ut i fra dagens system. 

Det er mye som er ønskelig å nevne, men jeg vil spesielt trekke frem noe, 

der i blant lovendring som ble gjort 1.september 2017. Lov om etablering 

og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 3-2 og 

§ 3-3. 

Med denne lovendringen må pasienten mangle samtykkekompetanse for at 

vedkommende skal kunne underlegges tvungen observasjon og tvungent 

psykisk helsevern. 

Før lovendringene tredde i kraft, kunne samtykkekompetente pasienter 

med alvorlig sinnslidelser som oppfylte visse tilleggsvilkår, underlegges 

tvungent psykisk helsevern.  

Denne endringen gjør det betydeligere vanskeligere å tvangsinnlegge en 

psykotisk pasient til behandling i institusjon dersom vedkommende 

vurderes som samtykkekompetent og motsetter seg innleggelse. Kan 

pasienten snakke sammenhengende, og svare det samme på noen spørsmål 

blir en fort skrevet ut. Dette til tross for at det vil føre til forverring av 

pasientens psykiske sykdom og til økt belastning på familie og pårørende. 

Rusmiddelavhengige oftest med lang rushistorikk, er de som blir verst 

rammet av denne loven. 

Som de aller fleste vet vil en under påvirkning av rus, rusutløst psykose, ta 

feile valg og har i de fleste tilfeller ingen innsikt i sin egen livssituasjon. 

Politikerne har med denne lovendringen skjøvet problemet med de sykeste 

rusmiddelavhengige over på oss pårørende. 

I tillegg er det stor fortvilelse blant helsepersonell. ALDRI før har jeg som 

pårørende sett/hørt og fått så mange tilbakemeldinger på at de føler seg 

maktesløse. 

Denne lovendringen gjør at de rusmiddelavhengige blir sykere. De blir 

skrevet ut gang på gang, kommer fort tilbake og i mye forverret tilstand. 

Når jeg leser om Rusreformutvalget, under «Formål» så står det: 

Regjeringen vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med mål om 

forebygging av rusproblemer, skadereduksjon og begrensing av 

skadevirkninger». 

For å få dette til bør denne loven endres på. 
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I tillegg bør kunnskapsbasert forebygging i tidlig fase i livet, er også 

vesentlig med bakgrunn i at mange grunnet sent oppdaget ADHD diagnose 

blir rusavhengige som følge av nødvendig selvmedisinering.  

Til slutt vil jeg belyse et par ting i forhold til tvungen rusbehandling. 

Tvungen rusbehandling er i dag vanskelig å få igjennom, det er kun NAV 

som kan lovfeste dette. Til tross for at pårørende sender 

bekymringsmeldinger gang på gang, blir en sjelden hørt og tatt på alvor. 

Det er pårørende og helsepersonell som ser den rusmiddelavhengige, ikke 

en på et NAV kontor. 

Som pårørende mener jeg at ansvaret ikke bør ligge hos NAV, da dette 

ikke er det beste for pasienten. Ansvaret bør helt klart ligge hos legene 

som ser og kjenner pasienten best og tross alt er fagpersoner. 

I Sverige blir om lag 900 pasienter tvangsinnlagt årlig etter 

sosiallovgivningen der. I Norge er det ytterst få, ca. 150 per år, som 

tvangsinnlegges i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Det bør kunne brukes mer tvang for de pasientene med livstruende 

ruslidelser. 

Utvalget bør også se på lengden av tvungen behandling og nødvendig 

oppfølging. I dag er tvungen rusbehandling maks 3 måneder uten 

oppfølging i ettertid. Overgangen fra behandling til dagliglivet er ekstremt 

vanskelig og de aller fleste havner derfor tilbake til det «miljøet» de kom 

fra før behandling. 

Det bør opprettes flere institusjoner som har tilstrekkelig ressurser og der 

en kan gi kompleks rehabilitering i form av rettleiing, oppfølging og 

jobbtrening så lenge det er behov for det. 

Sentrale kilder: 

https://tidsskriftet.no/2018/04/kronikk/tvangsinnleggelse-rusbehandling 

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/lovendring-i-

psykisk-helsevernloven-fra-1-september/ 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62#KAPITTEL_3  

Jeg samtykker i 

at nettstedet 

lagrer min 

informasjon.: 

Checked 

 

 

https://tidsskriftet.no/2018/04/kronikk/tvangsinnleggelse-rusbehandling
https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/lovendring-i-psykisk-helsevernloven-fra-1-september/
https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/lovendring-i-psykisk-helsevernloven-fra-1-september/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62#KAPITTEL_3

