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Bruk av rusmidler kan medføre store negative helsemessige konsekvenser og 
for tidlig død. Eksempelvis er bruk av alkohol ansvarlig for nesten 4  % av 
alle dødsfall på verdensbasis (WHO, 2011:X). I et høyinntektsland som Norge 
anslås det at 2 % av alle dødsfall og 7 % av tapte friske leveår kan tilskrives 
alkoholbruk (Storvoll et al., 2010: 17). Et høyt og hyppig forbruk av rusmidler 
øker risikoen for rusmiddelavhengighet, noe som innebærer at personens evne 
til å kontrollere bruken av rusmiddelet svekkes (Faktaboks 1). Forbruket kan 
gradvis få et mer tvangsmessig preg, normale livsverdier blir neglisjert (for ek-
sempel ansvar for familie og arbeid), og en fortsetter å bruke rusmidler på tross 
av åpenbare fysiske og psykiske plager og sosiale konsekvenser (Sellman, 2010). 
I noen tilfeller kan forløpet bli særdeles destruktivt og livstruende. I motsetning 
til personer med andre kroniske lidelser er rusmiddelavhengige ofte negative til 
behandling på grunn av benekting og andre psykologiske forsvarsmekanismer, 
utmattelse og mangel på motivasjon (Bean-Bayog, 1993). Spørsmålet blir da: 
Når den rusmiddelavhengige ikke vil ha eller ikke ser at han/hun trenger hjelp, 
bør eller skal samfunnet gripe inn og med tvang forsøke å snu en destruktiv 
utvikling? 

De fleste land har en psykiatrilov som gir hjemmel for tvangsinnleggelse 
om den rusmiddelavhengige er psykotisk. Det sentrale blir da først og fremst 
den psykiske lidelsen. I tillegg hadde 19 av 24 europeiske land (2009) spesi-
elle tvangslover beregnet på rusmiddelavhengige som ikke kommer inn under 
kriteriene for tvangsinnleggelse i psykiatrilovene (Gerdner og Berglund, 2011: 
653). Denne artikkelen beskriver lovgrunnlaget for bruk av tvang overfor per-
soner med rusmiddelproblemer slik det er i Norge i dag, og den peker på noen 
forskjeller mellom de skandinaviske landene. Forskning om nytten av tvang-
sinnleggelse som er relevant for norske forhold, beskrives kort, og til slutt 
drøftes noen etiske aspekter og problemstillinger knyttet til det å tvangsinn-
legge rusmiddelavhengige. Artikkelen avgrenses til å omtale tvangsinnleggelse 
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av rusmiddelavhengige i rusfeltet. I 2010 ble 5700 personer tvangsinnlagt i 
psykisk helsevern (Bremnes, Pedersen og Cederkvist, 2012: 18), og 30 % av 
disse hadde en rusmiddeldiagnose (Opsal et al., 2011). Til sammenligning var 
det 130 vedtak om tvangsinnleggelse samme år i rusfeltet (Edland-Gryt, 2012: 
132). Artikkelen gjelder altså en liten andel (< 10 %) av innleggelsene, der 
rusmiddelproblematikk kan være årsaken eller en medvirkende årsak. 

Om bruk av begreper

En tvangsinnleggelse i rusfeltet kalles formelt tilbakeholdelse uten eget samtyk-
ke. For enkelhets skyld brukes ordene tvang eller tvangsinnleggelse synonymt. 
Ordet rusmiddel brukes om både alkohol og illegale rusmidler. For å variere 
språket brukes den vide betegnelsen rusmiddelproblematikk vekselvis med den 
mer spesifikke betegnelsen rusmiddelavhengighet (se Faktaboks 1). De som er 
innlagt på tvang i rusfeltet, vil i praksis ha en alvorlig rusmiddelavhengighet, 
det vil si at en oppfyller seks–sju av avhengighetskriteriene. Begrepet rusfeltet 
brukes om spesialisthelsetjenestens behandling av rusmiddelproblematikk, som 
formelt kalles tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB). 
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faktaboks 1: avhengighetskriteriene*

Fysiologiske endringer
 1. Må bruke mer for å få samme effekt som før (toleranseutvikling)
 2. Fysiske abstinenssymptomer

Svekket kontroll over bruken
 3. Bruker mer enn en hadde tenkt
4. Forsøkt å redusere/slutte uten å lykkes

Prioritetsendring 
 5. Bruker mye tid på å skaffe seg/bruke rusmidler/ komme seg til 

hektene etter bruk
6. Bruker mindre tid på andre verdier (arbeid, familie, venner) 

Irrasjonell atferd
 7. Fortsatt bruk på tross av fysiske/psykiske plager

* Fritt kategorisert etter diagnosesystemet DSM-IV. Minst 3 av disse 7 krit-
eriene må besvares positivt for å få diagnosen avhengighet
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Psykisk helsevern brukes som en betegnelse på psykiatrisk behandling eksklusiv 
TSB, selv om TSB like gjerne kan forstås som en del av psykisk helsevern og i 
dag ofte er organisert inn under dette. 

lovhjemler for bruk av tvang overfor rusmiddelavhengige

De siste tjue årene har tvang overfor rusmiddelavhengige vært regulert av lov 
om sosiale tjenester (LOST) (Sosialdepartementet, 1992). Hovedprinsippet 
for behandling av rusmiddelproblematikk er frivillighet. I ekstreme tilfeller – 
der noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og 
vedvarende misbruk og frivillige tiltak ikke er tilstrekkelige – åpnes det for at 
vedkommende uten eget samtykke plasseres på en behandlingsinstitusjon og 
holdes der i inntil tre måneder. Formålet med innleggelsen er livredning, samt 
å motivere og tilrettelegge for overgang til frivillige behandlingstiltak. Sosial- 
tjenesten i kommunene fører saken inn for et sivilrettslig organ, fylkesnemnda, 
som avgjør om det skal tas i bruk tvang (Barne-, likestillings- og inkluderings- 
departementet, 2011). De pårørende kan komme med bekymringsmeldinger 
som sosialtjenesten må følge opp. Fra 1996 ble det innført en paragraf som 
gjør det mulig å tvangsinnlegge gravide rusmiddelavhengige hvis det sannsyn-
liggjøres at vedkommendes misbruk kan føre til skade på det ufødte barnet 
(Nilssen, 2005). 

Kommunen har anledning til å gjøre et midlertidig vedtak (hastevedtak) der-
som de interessene som loven skal ivareta, blir vesentlig skadelidende om vedtak 
ikke treffes og gjennomføres straks (Sosialdepartementet, 1992). Hastevedtak 
må gjennom ordinær saksbehandling innen to uker, ellers faller det bort. En 
gjennomgang av fylkesnemndsvedtak fra perioden 1993–2008 (n = 572) viste 
at det i 62 % av sakene ble brukt midlertidige vedtak i forkant av ordinært ved-
tak (Lundeberg et al., 2010: 100). Fra og med 2012 gikk paragrafene om tvang 
overfor rusmiddelavhengige inn i kapittel 10 i den nye helse- og omsorgstje-
nesteloven (HOT) (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., 2012). 

Forskjeller mellom de skandinaviske landene

Lovgrunnlaget og de etiske og normative begrunnelsene for bruk av tvang over-
for personer med rusmiddelproblemer varierer mellom ulike land (Israelsson 
og Gerdner, 2010). I Skandinavia går den svenske lovgivningen (LVM) lengst 
i å bruke tvang. Loven åpner for tilbakehold i inntil seks måneder, dobbelt så 
lenge som i Norge. Grunnlaget for LVM er å hjelpe og behandle den rusmid-
delavhengige, men ett av tilleggskriteriene er den pårørendes situasjon – om den 
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pårørende opplever vold som følge av rusmiddelbruk. Det svenske lovutvalget 
mente at strafferetten ikke i tilstrekkelig grad ivaretok voldsutsatte i hjemmet 
og innførte et slikt preventiv innslag direkte i LVM – for å forebygge fare for 
andre (Nilssen, 2005). De pårørendes situasjon er ikke nevnt i det norske lovver-
ket, her ser en kun på den rusmiddelavhengiges egen situasjon (lov om kommu-
nale helse- og omsorgstjenester m.m., 2012). Unntaket er tilbakehold av gravide 
rusmiddelavhengige (HOT § 10-3). Lovgiver anser at fosteret trenger beskyttelse 
på bekostning av den rusmiddelmisbrukende gravides rett til selvbestemmelse, 
et preventivt innslag i den norske loven som er unikt i europeisk sammenheng 
(Søvig, 2004: 231). I Danmark finnes det ingen særbestemmelse for bruk av 
tvang overfor mennesker som har et rusmiddelproblem, med unntak av tilbake-
hold dersom den rusmiddelavhengige selv først har gitt samtykke til det (Søvig, 
2004: 220). En slik variant finnes også i den norske lovgivningen (HOT § 10-4). 
Dette blir gjerne kalt homerisk tvang, etter historien om Odyssevs som lot seg 
binde til skipsmasten av mannskapet for ikke å la seg friste av sirenenes sang 
(Israelsson og Gerdner, 2010). Det betyr altså tidsbegrenset tvang for å beskytte 
individet i en situasjon der han/hun ikke stoler på sin egen dømmekraft og derfor 
på forhånd samtykker i å kunne tilbakeholdes. Siden en slik tvang er basert på 
samtykke, kan det ikke oppfattes som ordinær tvang. 

I en studie som sammenligner tvangslovgivningen mellom forskjellige land, 
fant Israelsson at en større andel av land med sterke avholdsbevegelser – noe som 
gjelder Norge og Sverige, men ikke Danmark – hadde tvangslovgivning knyttet 
til rusproblematikk (Israelsson, 2011). Kan dette bety at tvangen er uttrykk for 
en underliggende moralsk reaksjon overfor det at noen ruser seg? En annen av 
Israelssons studier taler imot dette (Israelsson og Gerdner, 2010). Der sammen-
ligner han tvangstiltak for rusmiddelavhengige i land fra hele verden. Det moral-
ske aspektet er mest fremtredende i land som har tvangslovgivning som en del av 
strafferetten. Israelsson mener dette er et uttrykk for en holdning om at rusmid-
delavhengighet skal straffes, i stedet for å tenke at det er en sykdom/lidelse som 
trenger behandling. Verdens helseorganisasjon har vært klar på at en eventuell 
tvangslovgivning bør stå i en sivilrettslig og rehabiliterende ramme, slik tilfel-
let er i Norge og Sverige (Israelsson og Gerdner, 2010). Internasjonalt er dette 
et alvorlig menneskerettighetsproblem, der enkelte asiatiske land (Burma, Kina, 
Indonesia, Kambodsja mfl.) i stor skala har tatt i bruk rene interneringsleire for 
mennesker med rusmiddelproblematikk (Jürgens og Csete, 2012).

hjelper det å bli tvangsinnlagt i rusfeltet?

Troen på at en tvangsinnleggelse i tre måneder kan føre til noe som på sikt har 
positiv betydning for den rusmiddelavhengige, er en underliggende forutsetning 
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for loven (Sosialdepartementet, 1992: 148). Hvis det finnes forskning som viser 
at tvangsinnleggelse ikke hjelper, bør bruk av tvang opphøre. Til tross for snart 
tjue år med LOST i Norge, er resultatene i liten grad evaluert. 

Det finnes flere internasjonale kunnskapsoppsummeringer om bruk av tvang 
i rusfeltet (Klag, O’Callaghan og Creed, 2005; Wild, Roberts og Cooper, 2002). 
Studiene som er omtalt, er i stor grad fra USA, Canada og Australia og gjelder i 
hovedsak såkalte drug courts. Det betyr at den som utsettes for tvang, får et valg 
om han/hun aksepterer behandling – ofte poliklinisk oppfølging med kontroll-
tiltak (urinprøve eller lignende) – som et alternativ til fengselsstraff. Tiltalene 
gjelder oftest promilledommer eller dommer for besittelse av narkotika. Siden 
dette dreier seg om strafferett, og tiltakene også er svært forskjellige fra den 
tungt institusjonsbaserte skandinaviske tvangsmodellen, er slike studier i liten 
grad relevante for norske forhold. Det mest sammenlignbare er studier fra vårt 
naboland Sverige. En kunnskapsoversikt med oppfølgingsstudier over tre tids-
perioder (1982–87, 1988–94 og 1995–2000) konkluderte med at gjennomsnit-
tlig andel med en positiv bedring (redusert rusbruk) var 30 % (Gerdner, 2004: 
364). Andelen helt rusfrie var 9 %. Oversikten avdekket en positiv tendens. I 
den siste tidsperioden (1995–2000) var det 38 % som hadde redusert rusbruk 
og 14 % var helt rusfrie. Studiene hadde en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 
ett år. 

Når det gjelder dødelighet, har to svenske studier sammenlignet tvangsinn-
lagte med en tilsvarende populasjon rusmiddelavhengige som var frivillig inn-
lagt. På oppfølgingstidspunktet var det høy dødelighet også blant de frivillig 
innlagte, og en fant ikke redusert dødelighet i tvangsgruppen (Möller, Gerdner 
og Oscarsson, 1998; Sallmen, Berglund og Bokander, 1998). Med tanke på om 
de tvangsinnlagte fortsetter i frivillig behandling, er situasjonen ikke sammen-
lignbar, blant annet på grunn av kommunal delbetaling av frivillig behandling 
i Sverige (Edlund og Svensson, 1998). Det finnes ingen solide norske oppføl-
gingsstudier, og derfor trengs det mer særnorsk forskning (Lundeberg et al., 
2010: 37).

etiske aspekter ved tvangsinnleggelser i rusfeltet

Opplevelse av omkostninger

Nytten av tvangsinnleggelse i rusfeltet synes altså ikke å være overbevisende 
god. Det ligger imidlertid i sakens natur at de som tvangsinnlegges, er en mer 
belastet populasjon enn frivillig innlagte, og at de dermed i utgangspunktet har 
dårligere prognose. Sånn sett er det mulig å tenke at det er positivt, selv med 
mindre fremskritt i gruppen som helhet. En kan heller ikke uten videre sam-
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menligne med frivillig behandling – da det er ingen behandling som er det reelle 
alternativet. På tross av de moderate bedringene i gruppen er derfor de svenske 
kunnskapsoppsummeringene generelt positive til tvangsinnleggelse som tiltak 
(Gerdner og Berglund, 2011: 653; Gerdner, 2004). Men mulige fordeler må 
vurderes opp mot ulempene ved å bruke tvang. Det å overprøve en pasients 
egen vurdering og ønske – hvis dette avviker fra det helsepersonellet mener er 
best – bygger på en paternalistisk holdning (sterk paternalisme) (Hoffmann, 
2002). Selv om det bak en slik holdning ligger en tanke om å gjøre vel (Slettebø 
og Nortvedt, 2006: 200), vil en overprøving av individet ha sine omkostninger. 

Ifølge utilitarismen er konsekvensene av en handling det viktigste grunnlaget 
for en etisk vurdering (Ruyter, Førde og Solbakk, 2007: 55). Den rette handlin-
gen er den som i sum fører til best helse. Beskyttelsen mot skade ligger i at ingen 
må komme til skade uten at det finnes svært gode grunner til det (for eksempel 
kortvarig smerte for å oppnå helse på lang sikt). Ideelt sett ønsker en at den 
som blir tvangsinnlagt, i ettertid gir sin tilslutning til at det var en nødvendig 
og riktig inngripen fra samfunnets side. Selv om en tvangsinnleggelse kan bedre 
helsesituasjonen på kort sikt (mens tvangen pågår), betyr det ikke nødvendigvis 
at summen blir positiv på lang sikt. Dersom noen opplever innleggelsen som et 
overgrep og føler seg krenket, kan det føre til en forverring hvis pasienten blir 
skeptisk til og holder seg unna behandlingssystemet i ettertid. 

I forbindelse med tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet har flere brukere 
og brukerorganisasjoner stått frem som sterke motstandere av tvang (Eliassen, 
2010b; Johannessen, 2010; Ellingsdalen, 2011). Dette er en av grunnene til at 
hovedinntrykket en får i mediene om tvang i psykiatrien, er at det brukes for mye 
(ABC Nyheter, 2011). Det har også blitt et uttalt politisk mål å få ned antall tvangs- 
innleggelser og tvangsbruk i psykiatrien i Norge (Eliassen, 2010a). I rusfeltet er det 
motsatt; de politiske signalene har gått på en mer offensiv bruk av mulighetene 
som ligger i loven om tvangsinnleggelser (Lundeberg et al., 2010: 108). Ut fra avis- 
oppslag som mener noe om for lite eller for mye bruk av tvang, kunne henholdsvis 
80 % for psykiatri og 17 % for rusfeltet kategoriseres som kritiske til omfanget 
av tvangen per i dag.1 Typiske oppslag for bruk av tvang i rusfeltet var at tvang 
bør brukes mer (Sandvik, 2012; Fotland og Arntzen, 2012; Wardrum, 2012). Kun 
én skeptisk artikkel til bruk av tvang i rusfeltet ble funnet (Davidsen, 2012). En 
av grunnene kan være at tvangsinnleggelse i rusfeltet er mindre vidtrekkende enn 
en tvangsinnleggelse i psykiatrien. I rusfeltet har institusjonen ikke mulighet til å 
tvangsmedisinere eller bruke tvangsmidler (beltebruk, bruk av isolering mv.) under 
oppholdet. Brukerrettigheter reguleres på samme måte som hos frivillig innlagte, 
med unntak av en låst ytterdør (Sosialdepartementet, 1992: 148). 

1  Atekst søk desember 2012 (og seks måneder tilbake) gav tjue relevante treff for «psykiatri» og 
«tvang» og seks treff for «rus» og «tvang». 
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Det er også mulig at tvangsinnleggelse i rusfeltet i større grad ønskes vel-
kommen av brukeren selv. I en pågående studie ved Avdeling for rus- og avhen-
gighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus ble seksti pasienter som hadde 
vært tvangsinnlagt i løpet av en toårsperiode kontaktet seks måneder etterpå for 
å høre om deres opplevelse.2 En foreløpig oppsummering viser at majoriteten 
var positiv til at tvangen ble iverksatt. Typiske uttalelser var: 

Jeg hadde lenge ønsket behandling og var glad da jeg fikk hjelp. Jeg motsatte meg 
ikke innleggelsen, syntes det var bra at det ble brukt tvang. Det fikk meg ut av kaoset 
mitt. Fikk meg til å skjønne at ting hadde gått for langt og at jeg hadde null kontroll 
på hva jeg drev med. Sitter igjen med masse gode minner og følelsen av at jeg kjen-
ner meg selv bedre. 

Det var forferdelig å ikke ha noe å si. Andre folk tvinger deg. I ettertid ser jeg at det 
var helt nødvendig, det var det som har reddet meg. Det er derfor jeg er i live i dag. 
Må ikke fjerne loven.

Én av fire var likevel negativ til tvangen – både før og etter oppholdet. Noen 
uttalelser var:

Tvang har ingen hensikt for meg. Jeg prøvde å rømme da jeg fikk beskjed om 
tvangsinnleggelsen. Følte det som et overgrep. Jeg synes det virker mot sin hensikt 
med tvang. Det vekket trassen i meg og jeg ruset meg mer etter utskrivning. Hadde 
fungert bedre med frivillig. 

Jeg syntes det var et overgrep. Fikk ikke beskjed før jeg var innelåst på avdelingen 
og ble sint og frustrert. Syntes det var som å havne i fengsel.

Flere av de sistnevnte fortalte også om svært negative hendelser i situasjoner der 
de ble hentet til institusjonen av politiet. Typiske uttalelser var: 

Jeg ble hentet av 3 uniformerte politi helt uten forvarsel og ble dradd ned trapper 
uten sko. Det var veldig nedverdigende. Det var en dårlig opplevelse som burde vært 
unngått.

I ettertid så de fleste altså positivt på det å bli tvangsinnlagt, men også i rusfeltet 
må en regne med at det er noen som ikke reagerer så positivt som en håper. En-
kelte pasienter sitter igjen med negative, i noen tilfeller traumatiske opplevelser 
som kan gjøre at de vil vegre seg for å oppsøke hjelpeapparatet senere. En måte 
å forbedre dette regnskapet på for enkeltindividet, er å forsøke å redusere om-
kostningene (se avsnittet «Spesielt om hastesaker»). 

2  Godkjent i Regional etisk komité Helse Sør-Øst (REK 08/206d, 2008/2900). 
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Hva med de pårørende?

De pårørende glemmes ofte. Vi lever i et vestlig samfunn med betydelige indivi-
dualistiske trekk (Hanssen, 2006). Ifølge Hofstede henviser «individualisme» til 
samfunn «der båndene mellom individene er løse: alle er forventet å ta vare på 
seg selv» (Hofstede, 1991: 51; her fra Hanssen, 2006: 172). Rusfeltet har vært 
klandret for å legge for lite vekt på de pårørendes situasjon. En vanlig begrun-
nelse i tidligere lovgivning når det gjaldt tvang overfor personer med rusmid-
delproblematikk, var å beskytte de pårørende mot negative konsekvenser av 
andres rusmiddelbruk (Nilssen, 2005). De pårørendes er ikke nevnt som en del 
av saksgrunnlaget i den nåværende loven, de er ingen part i saken, selv om de 
har anledning til å komme med bekymringsmeldinger. Bør det være slik? Skal 
ikke de pårørendes belastninger være med et i etisk regnskap? De pårørende og 
omgivelsene føler seg ofte hjelpeløse og fortvilte over at den rusmiddelavhengige 
ser ut til å ødelegge livet sitt. De har gjerne store emosjonelle belastninger og 
påføres helseplager selv – som følge av det å leve nær noen som har alvorlige 
rusmiddelproblemer (Nordlie, 2003). 

I en utilitaristisk referanseramme bør en tenke omkostninger og nytte for 
alle de involverte (Ruyter, Førde og Solbakk, 2007: 58). En premiss for utilita-
rismen er at alle berørte parter teller like mye, altså et likhetsideal. Dermed bør 
også konsekvensene for nære pårørende kunne blandes inn. Et eksempel på en 
realistisk, men konstruert case er »Anne», 21 år, med et alvorlig opiatmisbruk. 
Hun er samboer med en langer som forsyner henne med stoff, og hun har fått 
hjerteposebetennelse på grunn av injisering av opiater. Etter siste sykehusinn-
leggelse fikk hun beskjed om at hvis hun fortsetter å injisere, vil hun dø. Derfor 
har hun gått over til å spise forskjellige opiatholdige tabletter, i tillegg til at hun 
har begynt å bruke amfetamin. Hun er blitt ekstremt tynn, nærmest anorektisk 
å se til. Hun er ikke sikker på at hun klarer å la være å injisere opiater og opp- 
lever en sterk avhengighet til både opiater og amfetamin, i tillegg til at hun er 
avhengig av partneren fordi han skaffer henne rusmidlene. Foreldrene fortviler. 
De har hele tiden gjort det de kan for datteren. De har vekselvis vært sykmeldt i 
lange perioder, og bekymring for datterens livssituasjon tar alle krefter. Foreld- 
rene har sendt bekymringsmelding til sosialkontoret med ønske om bruk av 
tvangsinnleggelse – i et desperat forsøk på å hjelpe datteren ut av et destruktivt 
parforhold, rusmiddelavhengighet og kritisk sviktende helse.

Eksempelet gir et lite glimt av de omkostningene pårørende har. Selv om de 
pårørendes situasjon ikke er en del av tvangsgrunnlaget i norsk lovgivning, bør 
etikken i større grad enn jussen ta inn over seg omkostningene i det relasjonelle 
nettverket som pasienten er en del av. Ifølge en utilitaristisk tenkning der en tar 
mulig nytte for de pårørende med i det etiske «regnskapet», vil sannsynligheten 
øke for at tvangsinnleggelse kan være den riktige handlingen. 
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Autonomi versus velgjørenhet

Det har imidlertid vært fokusert sterkt på individets selvbestemmelsesrett og 
autonomi i helsevesenet de siste tjue årene (Hoffmann, 2002). En pasient kan 
nekte å ta imot helsehjelp, selv om det skulle innebære forkortet liv og sorg/tap 
for de pårørende (Caplan, 2006; Pasientrettighetsloven, 2001). Vektleggingen 
av autonomi er et viktig mottrekk mot paternalisme og formynderi, og har vært 
en motreaksjon mot tanken om at helsevesenets kunnskap gjør at de vet hva 
som er best for pasienten. Autonomi kan forstås som en egenskap eller kapa-
sitet hos individet knyttet til å kunne handle i tråd med egne planer og ønsker 
(Slettebø, 2002: 89). Ut fra en slik tenkning vil en person til enhver tid befinne 
seg på en gradert skala med varierende grad av autonomi, og forskjellige fak-
torer vil kunne påvirke personens evne til å foreta autonome og rasjonelle valg, 
blant annet forskjellige medisinske tilstander (Slettebø, 2002: 92). 

En altfor sterk fokusering på autonomiprinsippet har blitt kritisert (Hoff-
mann, 2002). Det kan føre til at andre sentrale etiske prinsipper – som velgjør-
enhetsprinsippet – blekner og i praksis blir underordnet autonomiprinsippet. En 
såkalt svak paternalisme åpner for å begrense en persons selvbestemmelse. Hand- 
lingen må da rettferdiggjøres ut fra at personens kapasitet til å ta autonome 
beslutninger er redusert, og målet må være å hjelpe denne personen (Hoffmann, 
2002). Figur 1 viser at samfunnets beredskap til å gripe inn bør være høy når 
trusselen mot individets helse er høy og kapasiteten til å gjøre rasjonelle og 
autonome valg er lav. Når en person er i en slik utsatt og sårbar fase, kan det 
oppfattes som en unnlatelse eller forsømmelse dersom samfunnet lar være å 
handle. En velferdsstat må kunne forventes å ha en beredskap til å gripe inn og 
tilsidesette individets rett til å bestemme over eget liv når vedkommende bruker 
sin selvbestemmelse på en åpenbart destruktiv måte. Raz går enda lenger: I slike 
situasjoner vil det i praksis være å skade individet hvis en ikke griper inn (Raz, 
1986; gjengitt etter Nilssen, 2005). 

Når det gjelder evnen til å gjøre autonome valg, er det flere faktorer som 
må vurderes, blant annet beslutningskompetanse (Paulsrud, 2011), som in-
nebærer det å kunne være konsistent i sine ønsker (Slettebø, 2002: 92). Slike 
faktorer vil være påvirket hos en person som befinner seg i en aktiv og lang-
varig rusfase. Den fysiske og psykiske helsen vil kunne være redusert i så stor 
grad at personen ikke synes å være i stand til å ta vare på seg selv (Skeie, 
2007). Brukerne selv har beskrevet alkoholavhengighet som en »mental beset-
telse», og at de underveis i utviklingen av avhengighet passerte et punkt der de 
»mistet evnen til å velge» (Anonyme Alkoholikere, 2010: 27). Likevel vil den 
alkoholavhengige i det lengste krampaktig holde fast på at han/hun har kon-
troll: «Jeg kan drikke som andre.» Å innrømme tap av kontroll vil oppfattes 
som et nederlag, og det vil være en for stor trussel mot selvaktelsen. Psykolo-
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giske forsvarsmekanismer som benekting er derfor vanlig (Oser et al., 2010). 
Alkoholavhengige har beskrevet det krampaktige forholdet til spørsmålet om 
kontroll som et «selvbedrag», en måte å beskytte seg selv fra å se hvor ille situ-
asjonen egentlig er (Anonyme Alkoholikere, 2010: 25). Den rusmiddelavhen-
gige lever også under et konstant krysspress: På den ene siden vil han/hun ikke 
gi slipp på rusen, på den andre siden er det et press fra omgivelsene om at hvis 
han/hun velger å beholde rusen, er det risiko for å miste andre viktige verdier 
(familie, arbeid, økonomi mv.).

Nyere forskning støtter den erfaringsbaserte brukerbeskrivelsen og viser at 
rusmiddelavhengighet fører til utvikling av både følelses- og hukommelsesstyrte 
«spor» i hjernen som vil søke å holde den avhengige fast i fortsatt rusmid-
delbruk (Koob og Volkow, 2010). Forskere sier at rusmiddelet «kidnapper» 
belønningsbanen i hjernen, noe som fører til at rusmiddelbruken blir den viktig-
ste prioriteten i livet – normale livsverdier betyr mindre og mindre. En forsker 

Figur 1.  Den normative relasjonen mellom samfunnets beredskap til å gripe inn, sett i 
forhold til personens mentale kapasitet til å gjøre autonome valg. (Oversatt etter Nilssen, 
2005, med tillatelse fra originalforfatter.) 
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bruker overskriften «en lyst sterkere enn livet» (Heilig, 2011: 30). Evnen til å se 
seg selv og vurdere sin situasjon sett «utenfra», og evnen å ta rasjonelle valg vil 
følgelig være redusert som følge av en slik tilstand. 

Den vanlige måten å hjelpe den rusmiddelavhengige til å gjenvinne en  
bedre beslutningskompetanse og få en realistisk vurdering av sin situasjon på, 
er gjennom frivillig avgiftning (avrusning) og forskjellige former for innsikts- 
orientert terapi (Barth og Näsholm, 2007; Sheehan og Owen, 1999). Da får 
en gjerne også frem den sterke ambivalensen mange rusmiddelavhengige opp- 
lever (Barth og Näsholm, 2007: 75). Den avmaktsfølelsen som ofte følger av 
selve lidelsen, kan også observeres – et ønske om endring, mens erfaringer og 
faktiske handlinger har gått i motsatt retning. En må derfor legge til grunn at 
mange ønsker å slutte eller trappe ned på forbruket, men makter det ikke på 
grunn av avhengighetsforholdet til rusmiddelet. 

Selv når en pasient har status som frivillig innlagt, ser en at ulike former for 
opplevd naturlig press er vanlig hos majoriteten av de som kommer til behan-
dling. Slikt press kan være et nødvendig virkemiddel for å fremme et ønske om 
endring hos pasienten selv (Polcin og Beattie, 2007). Det gjelder ulike former 
for uformelt press, eksempelvis ultimatum fra familien (trussel om skilsmisse 
mv.), til mer formelt press, eksempelvis AKAN-kontrakt med arbeidsgiver (krav 
om behandling hvis en vil beholde jobben) eller trussel om å miste stønaden 
fra NAV hvis en ikke er villig til å gå inn i behandling mv. Tvangsinnleggelse 
kan oppfattes som et virkemiddel i ytterenden av en slik skala, ikke bare som 
virkemiddel i seg selv. Hvis en faktisk vurderer å bruke tvang, kan en ved å 
fortelle den rusmiddelavhengige om det, oppnå at vedkommende heller velger 
å gå inn i et frivillig tiltak. En slik kreativ måte å bruke loven på beskrives som 
»inaktiv» bruk av loven, og dette kan fungere som et ledd i en forhandling med 
den rusmiddelavhengige (Lundeberg et al., 2010: 58). Det å informere om at 
en vurderer å bruke tvang, kan oppleves som en trussel, og en må gå frem med 
forstand og varsomhet. Likevel kan en ikke unnlate å gi informasjon. Det er en 
menneskerett å bli holdt orientert om planer som på en så klar måte kan gripe 
inn i individets selvbestemmelse. 

Det er altså et spenningsfelt mellom selvbestemmelsesretten og omsorgsans-
varet som samfunnet / den enkelte helsearbeider har, men de ikke er gjensidig 
ekskluderende begreper (Hoffmann, 2002). Målet med svak paternalisme er en 
kortvarig tilsidesettelse av individets autonomi for å øke autonomien på lang 
sikt (Caplan, 2006). Tanken er at tvangsoppholdet skal ha en autonomirepa- 
rerende funksjon. Ideelt sett kan derfor en tvangsinnleggelse fungere som et 
mulighetens vindu, der den tvangsinnlagte forhåpentligvis kan få et ønske om 
endring og bli motivert til å ta imot behandling. Håpet er altså at det vil bli et 
konstruktivt brudd i den rusmiddelavhengiges liv (Lundeberg et al., 2010).
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aktuelle problemstillinger  
knyttet til det å tvangsinnlegge rusmiddelavhengige

Hvorfor er det så få tvangsinnleggelser i rusfeltet?

I Sverige har det gjennom hele 2000-tallet vært 800–950 innleggelser hvert år 
(Palm og Stenius, 2002; Socialstyrelsen, 2010). Tar en hensyn til folketallet, 
skulle Norge hatt 500 årlige tvangsinnleggelser for å ligge på samme nivå. I de 
første ti årene med LOST var det aldri mer enn 65 ordinære vedtak i året. Etter 
at rusfeltet ble innlemmet i helseforetakene i 2004, steg antallet noe, men fort-
satt har det maksimalt vært 130 årlige vedtak (Edland-Gryt, 2012: 132). Når 
situasjonen for mange rusmiddelavhengige er så ille som for tidligere nevnte 
»Anne», hvorfor blir tvangsinnleggelse så lite brukt?

Her er det flere forhold som spiller inn. Det kan grunne i en personlig mot-
stand mot å bruke tvang hos helse-/sosialarbeideren – for eksempel at en ikke 
har tro på at tvang kan hjelpe, en er redd for å ødelegge relasjonen til personen 
eller at en opplever det personlig belastende å gjennomføre en tvangssak (Lun-
deberg og Mjåland, 2009; Stevens et al., 2005). Rokkansenteret fant i en kvali-
tativ evaluering av tvangsbestemmelsene i rusfeltet at det kan være tilfeldigheter 
som gjør om tvang blir brukt eller ikke, eksempelvis var det store geografiske 
forskjeller (Lundeberg et al., 2010: 11). Det å fremme en tvangssak er res-
surskrevende, og det kan være avhengig av at du hører til det sosialkontoret 
eller treffer akkurat den saksbehandleren som har kompetanse og ressurser nok 
til å fremme en slik sak. Sannsynligheten øker for at tvang blir brukt dersom 
sosialkontoret har ansatte som har spesialisert seg på – eller har erfaring med – 
tvangssaker (Lundeberg et al., 2010: 78). 

Det kan også være forskjeller i hvordan rusmiddelproblematikken skal 
forstås. Ett syn er at rusmiddelbruk kun dreier seg om egne valg, og at en dermed 
fullt ut må respektere eventuelle destruktive konsekvenser av individets rett til å 
foreta slike valg. Én sak er å diskutere dette prinsipielt. Et annet perspektiv er å 
forsøke å sette seg i de pårørendes sted. Det kan hende at de fleste av oss vil være 
villig til å ta i bruk selv drastiske tiltak som tvang når formålet er å redde en 
av våre kjære, for eksempel ens eget barn. Selv de som taler mest imot å bruke 
tvangsinnleggelse, anerkjenner at i ekstreme tilfeller kan det være eneste løsning 
(MacDonald, 2011). 

Kvalitet – en etisk forpliktelse

Rokkansenteret fant videre i sin evaluering at sosialarbeidere lot være å fremme 
en sak fordi tilgangen og kvaliteten på tvangstilbudet i regionen ble oppfattet å 
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være for dårlig. Kun en av tre sosialarbeidere (n = 127) i denne undersøkelsen 
mente at kvaliteten var god eller svært god (Lundeberg et al., 2010: 59). Et 
lignende bilde vises når en spør de som har blitt utsatt for en tvangsinnleg-
gelse. Dette kan oppleves som en oppbevaring fremfor et tilbud med et relevant 
innhold (Lundeberg et al., 2010: 236). Relevant innhold kan være utredning, 
kartlegging, utprøving i forskjellige aktiviteter og for øvrig et program som opp-
leves som meningsfullt. Avdelinger med åpne tvangsregimer – organisert slik 
at de tvangsinnlagte i størst mulig grad kan integreres med frivillig innlagte og 
delta i de samme tilbudene som dem – lykkes i større grad med å gi tilbud som 
oppleves som meningsfulle (Lundeberg et al., 2010: 235). Når frihetsberøvelsen 
kan ha store omkostninger for den enkelte, må det være et etisk krav at de 
avdelingene som skal ta imot tvangsinnlagte, er bemannet slik at de kan ha et 
variert og kompetent tilbud til pasientgruppen (Ribu, 2011). 

Spesielt om hastesaker

En ofte gjentatt kritikk til dagens praksis gjelder den store andelen av tvangsved-
tak som blir gjort som hastevedtak / midlertidige vedtak (Lundeberg et al., 2010: 
100). I lovforarbeidet var muligheten for å bruke hastevedtak helt klart omtalt 
som en unntaksbestemmelse, men praksis har ført til at det har blitt hovedre-
gelen (Søvig, 2004: 355). Det er en sammenheng mellom bruk av midlertidige 
vedtak og krenkende opplevelser (Lundeberg et al., 2010: 12). Årsaken er blant 
annet at hastevedtak gir mangelfull forberedelse og samarbeid med brukeren i 
tiden før innleggelsen. 

Det er vanskelig å få et positivt nytteregnskap hvis personen opplever det å 
bli tvangsinnlagt som krenkende. En mulig vei å gå er derfor å forsøke å redusere 
omkostningene. Dette kan gjøres ved at brukermedvirkning blir en del av tvangs-
forarbeidet, det vil si at den rusmiddelavhengige er informert og får tilkjennegi 
sitt syn. Det vil kunne fungere som en måte å komme i en dialog med personen 
om situasjonen, gi vedkommende en opplevelse av å kunne medvirke og skissere 
mulige alternativer til tvangsinnleggelsen – for eksempel ved å ta imot tilbud om 
frivillig behandling eller komme til institusjonen frivillig i stedet for å bli hentet 
av politiet mv. Når pasienten fratas retten til å nekte behandling (frivillig eller 
tvangsbehandling), er det da reell medvirkning? Som nevnt er en slik kreativ/«ina-
ktiv» bruk av loven beskrevet som en aktuell fremgangsmåte i en forhandling 
med den rusmiddelavhengige (Lundeberg et al., 2010: 58). Vedkommende gis da 
rett til medvirkning og innflytelse på beslutninger innenfor en gitt ramme. I tillegg 
til å skissere et større handlingsrom enn bare tvangsinnleggelse, vil pasienten – 
ved å ha fått et forvarsel – til en viss grad være forberedt hvis tvang til slutt må 
brukes, og det vil legges et bedre grunnlag for å få utbytte av oppholdet. 
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Grunnen til at sosialarbeidere kan være skeptiske til brukermedvirkning, er 
redselen for at den rusmiddelavhengige «går under jorda» dersom han/hun vet 
at det arbeides med en tvangssak (Lundeberg og Mjåland, 2009: 67). Det blir 
da svært vanskelig å få tak i dem når fylkesnemnda har fattet vedtak, og fristen 
er kort for å sette det ut i livet. Det må gjøres innen seks uker, ellers faller ved-
taket bort (lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., 2012). Likevel, 
måten tvangsinnleggelsen gjennomføres på og hvordan den rusmiddelavhengige 
blir behandlet i de ulike delene av tvangsprosessen, har så stor betydning for 
opplevelsen og resultatene på lang sikt at det er for mye å tape på ikke å gå inn 
i en dialog med brukeren (Lundeberg et al., 2010: 12). 

Rokkan-rapporten kritiserte også at begrunnelsen for å iverksette en tvangs-
sak oftest var den akutte situasjonen rundt den rusmiddelavhengige. I mindre 
grad stod håp om bedring på lang sikt sentralt (Lundeberg et al., 2010: 250). 
Norge ligger på Europa-toppen når det gjelder overdosedødsfall, og en kan ten-
ke seg at tvangsbehandling ville være et relevant livredningstiltak som burde 
brukes mer (Clausen, 2011). Dessverre gir ikke de svenske kunnskapsoppsum-
meringene støtte for at dødeligheten på sikt reduseres i vesentlig grad (Gerdner 
og Berglund, 2011: 711). Siden det er stor dødelighet i populasjonen rusmid-
delavhengige som helhet, vil det være svært krevende å vurdere hvem som har 
høyest risiko. Foreningen for human narkotikapolitikk hevder at tvang blir 
brukt skjevt (MacDonald, 2011). De som har pårørende som presser på for å få 
sine inn i behandling, blir hørt, mens de svakeste blir skjøvet lengst bak i køen. 
Det er sannsynlig at dødsrisikoen er høy hos mange i sistnevnte gruppe, men 
siden de ikke har noen som taler deres sak, blir de stående i vanlig kø og må 
kanskje vente på frivillig behandling i seks–tolv måneder. 

Vi har hatt paragrafene om tvang i tjue år nå, og problemet med mange 
midlertidige vedtak har vært kjent lenge, men uten at en har lykkes i å redusere 
antallet. Både med tanke på at hastevedtak legger et dårlig grunnlag for å få et 
positivt utbytte av tvangen, og at det er svært tvilsomt om en er treffsikker når 
det gjelder å vurdere hvem som har høyest dødelighetsrisiko i populasjonen 
rusmiddelavhengige som helhet, bør en etter min mening avvikle ordningen med 
hastevedtak. En bør heller ha «is i magen», gjøre et godt forarbeid gjennom 
dialog med den rusmiddelavhengige og dermed legge et så godt grunnlag som 
mulig for et ordinært tvangsvedtak. Det vil kunne øke muligheten for et positivt 
utbytte på lang sikt. 

Etter min oppfatning bør unntaket fortsatt være HOT § 10.3, der det er 
fosteret som er den utsatte part og årsaken til tvangsvedtaket. Når det blir 
vurdert at morens rusmiddelmisbruk er skadelig for barnet, vil tidsaspektet 
være vesentlig, og midlertidige vedtak bør fortsatt kunne iverksettes (Hansen 
og Svenkerud, 2006). Likevel er det ikke slik at alle gravide rusmiddelavhengige 
skal tvangsinnlegges. Hjerkinn viser i en studie fra en forsterket helsestasjon 
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for gravide rusmiddelavhengige at å gi rusmiddelavhengige gravide støtte og 
jevnlig oppfølging, kan være et godt tiltak for å hjelpe moren med å redusere 
eller slutte med rusbruk under svangerskapet (Hjerkinn, Lindbaek og Rosvold, 
2007). Tvangsinnleggelse er ifølge henne et unntak blant deres brukere. I de 
mest akutte sakene der det blir oppdaget graviditet hos en rusmiddelavhengig, 
vil gjerne sosialtjenesten i kommunen søke å få kvinnen innlagt på en avrus-
ningspost for rask skjerming. Graviditeten kan ha blitt oppdaget sent, slik at 
selvbestemt abort ikke er et alternativ. Sosialtjenesten forsøker å legge til rette 
for å finne frivillige tiltak og skjerme kvinnen fra rus i resten av svangerskapet. 
Dersom kvinnen viker unna slike tiltak og utsikten til fortsatt rusbruk er stor, 
vil det ofte bli gjort et midlertidig vedtak om tvang for ikke å utsette fosteret for 
mer fare. Det etiske imperativet er da annerledes: preventiv tvang for fosterets 
del. Det er gode argumenter for at kvinnens selvbestemmelse ikke bør kunne 
inkludere retten til å ruse seg på en måte som vil gå ut over en forsvarsløs tred-
jepart – barnet i mors liv (Søvig, 1999: 119; gjengitt etter Nilssen, 2005).

Hva gjør en med de som er negative til tvang under hele oppholdet?

I løpet av tvangsinnleggelsen vil evnen til autonomi naturlig nok bedres etter 
som en får avstand til rusen og den fysiske og mentale helsen bedres, og det bør 
gjøres en løpende vurdering. Dersom det etter fire til seks ukers motivasjons- 
arbeid ikke synes å være noen fremskritt når det gjelder pasientens opplevelse 
av nytte, og han/hun fortsatt formidler en sterk negativ holdning til innleggelsen 
(eksempelvis eskalerende bruk av trusler og rusbruk på avdelingen), vil det å 
fortsette oppholdet oppleves som lite formålstjenlig ut fra lovens intensjon – å 
motivere til videre behandling. Den opplevde krenkelsen vil da være så uttalt at 
det vil være best å avslutte oppholdet på en mest mulig positiv måte, istedenfor 
å tviholde på å gå tiden ut (Ribu et al., 2011). Å få til en god avslutning kan 
forhåpentligvis bidra til at oppholdet ikke bare blir opplevd som et destruktivt 
brudd i pasientens liv. Kanskje kan noe godt sitte igjen, slik at pasienten kan 
tenke seg å komme tilbake til frivillig behandling på et senere tidspunkt. 

oppsummering

En tvangsinnleggelse i rusfeltet kan være et nødvendig onde for å forsøke å 
hjelpe en rusmiddelavhengig som er så nedkjørt at han/hun vanskelig kan ta 
standpunkt til sitt behov for hjelp. Den kan da forsvares etisk med at det er en 
kortvarig tilsidesettelse av individets autonomi for å øke autonomien på lang 
sikt. En måte å redusere omkostningene ved frihetsberøvelsen på er å fjerne den 
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uheldige praksisen med hastevedtak. Likevel bør en beholde muligheten for å 
kunne tvangsinnlegge rusmiddelavhengige gravide raskt. Bruk av tvang gir en 
sterk etisk forpliktelse til å gi et kvalitativt og godt tilbud som oppleves me-
ningsfullt og relevant for de som tvangsinnlegges. 
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