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Invitasjon til å gi skriftlige innspill til utvalget for samlet gjennomgang av 
tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (Tvangslovutvalget) 
 
Regjeringen oppnevnte 17. juni 2016 et lovutvalg som skal foreta en samlet 
gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. 
 
Utvalgets oppdrag 
I oppdraget til utvalget fremgår det blant annet: 

"Utvalget skal foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og 
modernisering av regelverket om tvang i helse- og omsorgssektoren. 

Utvalget skal foreslå nødvendige lovendringer for å møte behovene i dagens og 
framtidens helse- og omsorgstjenester. Det nye regelverket skal støtte opp under 
regjeringens mål om å skape pasientens og brukerens helse- og omsorgstjeneste. 
Regelverket skal legge til rette for god samhandling på tvers av ulike institusjonstyper 
og mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. 

Utvalget må vurdere hvordan regelverket kan utformes for å bli bedre samordnet og for 
å unngå problemer med gråsoner og områder med uklart hjemmelsgrunnlag. Utvalget 
står fritt i valg av lovstruktur. 

Utvalget skal vurdere om det er behov for endringer for å tilpasse reguleringen til ulike 
pasient- og brukergruppers behov, for eksempel barn og unge. 

I sitt arbeid må utvalget se hen til tilstøtende tvangsregelverk og foreslå eventuelle 
endringer for å bedre mulighetene for god samhandling mellom helse- og 
omsorgstjenesten og andre omsorgstilbud, blant annet barnevernet. 



Side 2 
 

Utvalget skal også utrede forholdet til våre internasjonale forpliktelser, blant annet FNs 
konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og vurdere om det 
er behov for endringer i regelverket for å imøtekomme disse forpliktelsene." 

Mandatet finnes i sin helhet på regjeringens internettsider: 
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-
utvalg/tvangslovutvalget/mandat-for-lovutvalg-som-skal-utrede-behov-for-endringer-i-
tvangslovgivningen-i-helse--og-omsorgssektoren/id2504905/  

Utvalget har frist til 1. september 2018 med å avlevere sin innstilling. 

Skriftlig innspill 
Som det framgår av mandatet, skal utvalget utrede en rekke spørsmål av ulik karakter 
knyttet til tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. I sitt arbeid søker utvalget å få 
belyst problemstillingene på ulike måter. Gjennom denne invitasjonen til å gi skriftlige 
innspill ønsker utvalget synspunkt på de ulike spørsmålene mandatet reiser, for 
eksempel:  
 

- Behovet for endringer i tvangslovgivningen, herunder eksempler på 
uhensiktsmessige forskjeller og gråsoner mellom de ulike regelsettene. 

- Muligheten for og ønskeligheten av en felles regulering av bruk av tvang i helse- 
og omsorgssektoren. 

- Særlige behov som må ivaretas i en framtidig lovregulering. 
 
Utvalgets oppdrag er omfattende. Fordi vi påregner mange innspill, ber vi av 
arbeidsmessige hensyn om at omfanget av den enkelte høringsuttalelse begrenses til 
maksimalt to A4-sider (750 ord). 
 
Alle som ønsker kan sende inn synspunkter.  
 
Innspillene sendes til innspill-tvangslovutvalget@hod.dep.no innen 1. oktober 2017. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Henning Østenstad 
utvalgsleder 
 
       Hanne Ramstad Jensen 
       utvalgssekretær 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signaturer. 
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