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utkastet er å oppnå så stor grad av selvbestemmelse som mulig, og bidra til at
personen det gjelder i størst mulig grad kan medvirke i beslutningene. Dette støttes!
Dette kommer bl.a. til uttrykk i at barn skal informeres og høres, ut fra sine muligheter
til å forstå og reflektere, og ikke operere med absolutte aldersgrenser. Det legges opp
til at man må legge til rette for beslutningsstøtte og tilpasset informasjon og
forklaringer. Dette krever kompetanse og tålmodighet.
Utvalget foreslår å gå vekk fra å bruke diagnoser (f.eks. psykisk utviklingshemning), i
stedet skal det brukes «funksjonsbeskrivelser». Dette gjør det enklere å bruke
bestemmelsene for bredere pasientgrupper, men setter også krav til nøyaktige og
gode funksjonsbeskrivelser. Det er likevel laget noen særbestemmelser for «personer
med alvorlig sinnslidelse» og i forbindelse med bruk av ECT.
Det er en del påstander i innledningen, og en del tanker og ønsker som en ikke uten
videre kan se at det er dekning for. Dette gjelder blant annet påstanden om at det vil bli
«administrativt forenklende». Opprettelse av «tvangsbegrensningsnemder» taler imot
dette, og kan kanskje bidra til økt byråkrati. Kanskje kan det også stilles spørsmål om
det nye lovutkastet vil føre til mindre bruk av tvang enn hva som er tilfellet i dag.
Tvang blir definert som «overvinning av motstand». Kriteriene for å anvende tvang blir
satt til at personen ikke har «beslutningskompetanse» og motsetter seg tiltaket.
Tre kriterier skal gjelde:
1. Fare for vesentlig helseskade.
2. Fravær av beslutningskompetanse og antatt samtykke.
3. Tillitsskapende tiltak skal være prøvd.
Begrepet «beslutningskompetanse» anses som bedre enn det gamle
«samtykkekompetanse». Lovutkastet gir ganske detaljerte regler og beskriver ulike
forhold og situasjoner i detalj, se § 5-8., og det later til at relevante forhold er dekket.
Det kan diskuteres hvilken kompetanse den eller de som beslutter tvangsanvendelse
skal ha, og lovutkastet gir ikke like klare regler som det nå er i kapittel 9 - på dette
feltet. For å praktisere etter dette lovutkastet, kreves høy kompetanse, innsikt og evne
til etisk refleksjon. Det er ønskelig med en presisering av hvilken kompetanse som bør
kreves og kriterier for hvordan skjønn skal anvendes. Det vil bli en stor oppgave for
kommunene å lære opp ansatte i anvendelse av den omfattende, nye loven. Som før
skal spesialisthelsetjenesten yte bistand, men nå for «personer med store formidlingsproblemer». Her blir det mye skjønn, og oppgaven for spesialisthelsetjenesten virker
uklar.
Det blir interessant å se hvordan 3-personers nemdene vil fungere i praksis, og hvor
omfattende nemdenes arbeid vil bli. Det må sikres at ett av medlemmene i nemda har
god fagkompetanse.
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Konklusjonen er at lovutkastet likevel er egnet, og vil antakelig kunne bli bedre enn
dagens ordning.

Med vennlig hilsen
Pensjonistforbundet

Jan Davidsen
Forbundsleder
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