Sigmund Freud
- Grunnleggeren av psykoanalysen

Psykisk helsevernloven
• § 3-1. Legeundersøkelse
• Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig
har undersøkt vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for
slikt vern er oppfylt. Legen som foretar undersøkelsen, skal gi skriftlig
uttalelse.
• Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første ledd, men
vedkommende unndrar seg slik undersøkelse, kan kommunelegen etter
eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra
vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik
legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og
undersøkes med tvang.
• Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes
skriftlig. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen uten oppsettende
virkning.
• Kongen gir forskrifter om delegering av kommunelegens myndighet.

Frihetsberøvelse i behandlingsøyemed
• § 3-3. Vedtak om tvungent psykisk helsevern
• På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter § 3-1 og
eventuell tvungen observasjon etter § 3-2, foretar den faglig ansvarlige en
vurdering av om de følgende vilkårene for tvungent psykisk helsevern er
oppfylt:
• 1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram,
eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.
• 2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav én skal være uavhengig av
den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1. 3.Pasienten har en alvorlig sinnslidelse
og etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at
vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten
a. får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert,
eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid
får sin tilstand vesentlig forverret, eller
b. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.

Bakgrunnen for psykiatrisk behandling
• Diagnostisering betyr kartlegging av en
persons sinnstilstand, altså ser man etter gitte
symptomer på en psykisk lidelse som
defineres etter DSM V (Diagnosemanualen)
utgitt av American Psychiatric Assosiation.
• Det kan oppleves som et overgrep når man
blir undersøkt og behandlet mot sin egen vilje
uten å bli vist tillit nok til at man kan klare å
løse problemet på egenhånd.

Tvangsmidler
• I dag brukes det i den norske psykiatrien fortsatt
mekaniske tvangsmidler; remming til seng,
transportbelter, depotsprøyter og
elektrosjokkbehandling (ECT).
• Det hevdes at forholdene er annerledes enn før
lobotomien ble avskaffet som
”behandlingsmetode”. Dette er hevdet av
fagpersoner og så vidt det er meg bekjent ikke av
de som blir utsatt for slikt.

Det finnes snart en spesialdesignet pille for et hvert mistenkelig personlighetstrekk

Elektrosjokk er en videreføring av lobotomien og framkaller epilepsianfall

Hjernen er ømfintlig og bør ikke tukles med

Krenking av privatlivets fred
• Respekt for privatliv er en grunnleggende menneskerettighet som må
ivaretas av helsetjenesten i overensstemmelse med artikkel 8 i Den
europeiske menneskerettighetskonvensjon og artikkel 17 i Konvensjonen
om sivile og politiske rettigheter. helsetjeneste.
• Den grunnleggende rettighet som står på spill ved uberettiget
kommunikasjon av helseopplysninger er retten til privatliv. Det følger av
Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 (1) at enhver
har rett til respekt for sitt privatliv. Etter vedtakelsen av
menneskerettsloven skal EMK gjelde som norsk lov og ved motstrid gå
foran bestemmelser i annen lovgivning (se § 3 jf. § 2 nr. 1). Retten til
privatliv er dermed en grunnleggende menneskerett som må respekteres i
alle sammenhenger. Denne rettigheten har stor aktualitet i helsesektoren,
idet helseopplysninger, for eksempel om sykdom, behandling og
helseplager, utvilsomt tilhører den enkeltes private sfære, som er omfattet
av det menneskerettslige vern om privatlivet.
• EMK artikkel 8 pålegger staten å ha lover som verner privatlivets fred og
den enkelte mot å få sin integritet og ære krenket, både av offentlige
myndigheter og private aktører.

FN’s menneskerettighetskonvensjon
• Menneskerettighetene er fundert på prinsippet om menneskets
ukrenkelighet og kravet om at den enkeltes iboende menneskeverd og
personlige integritet skal respekteres. I det første grunnleggende
menneskerettighetsdokumentet av internasjonal karakter, FNs
verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948, er dette uttrykt slik
i artikkel 1:
• «Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt
med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets
ånd.»
• Behovet for den menneskerettslige beskyttelsen er særlig aktuell når det
er spørsmål om å iverksette tiltak overfor en person uten vedkommendes
samtykke. I det psykiske helsevernet kan dette omfatte en lang rekke
handlinger, slik som bruk av håndjern i forbindelse med innbringelse til
institusjon, setting av sprøyte, legging i belter, forbud mot kontakt med
medpasienter, innesperring bak lukket dør osv. Også personer som
mangler beslutningskompetanse, men som ikke protesterer mot tiltaket,
har et menneskerettslig vern.

Fn’s menneskerettighetskonvensjon
(CRPD)
• Norge undertegnet FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne (CRPD) 30. mars 2007. Konvensjonen er foreløpig
ikke ratifisert, blant annet i påvente av at den nye vergemålsloven, vedtatt
i 2010, skal tre i kraft.
• Dermed utgjør konvensjonen ikke på tidspunktet for utvalgets innstilling
en rettslig forpliktende ramme for utvalget på linje med de internasjonale
avtaler som er nevnt over. Dersom den ratifiseres, vil den derimot bli et
bindende menneskerettighetsinstrument som kan påberopes av personer
med psykiske lidelser.
• De menneskerettslige kravene som følger av internasjonale konvensjoner,
traktater, pakter og tilleggsprotokoller står i en særstilling og anses som
rettslig bindende. Slike dokumenter er å regne som folkerettslige avtaler,
og Norge vil være rettslig forpliktet i den grad Norge som stat har ratifisert
avtalen gjennom egne prosedyrer for dette.
• Den nasjonale lovgivningen kan ikke komme i konflikt med, og må
praktiseres i samsvar med, de minimumskrav som følger av bestemmelser
i slike menneskerettighetskonvensjoner. Dersom statene ikke
gjennomfører rettighetene, foreligger det et folkerettsbrudd.

