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Rapport - CRPD: Rett til frihet, personlig sikkerhet og likeverdige helsetjenester
Vi viser til brev datert 10.04.2014.
Som nevnt på møtet avholdt 13. februar i år, mener Helse- og omsorgsdepartementet at
reglene om bruk av tvang i lov om psykisk helsevern er forenlig med FNs konvensjon om
rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Vi viser særlig til brev fra
Utenriksdepartementet datert 17.12.2008 og 19.11.2010, som Likestillings- og
diskrimineringsombudet er kjent med.
Departementet er enig i at alternativene til tvang må bygges ut slik at retten til likeverdige
helsetjenester blir reell også for personer med psykososiale lidelser. Vi viser til Nasjonal
strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Bedre kvalitet - økt
frivillighet. Målsettingen med denne strategien og forslagene i NOU 2011:9 Økt
selvbestemmelse og rettssikkerhet er i stor grad sammenfallende: å sørge for at psykisk
helsehjelp i størst mulig grad gis frivillig, og at tvang, når dette er nødvendig, skal skje på en
riktig og ensartet måte. Erfaringene med strategien vil være viktige å bygge videre på i
vurderingen av hvordan kvaliteten i de psykiske helsetjenestene kan økes og tvangen
reduseres. Departementet ønsker derfor ikke å sette ned et lovutvalg eller gjennomføre større
lovendringer på dette området nå.
Departementet er ikke enig i at de to tolkningserklæringene Norge har avgitt til artiklene 12,
14 og 25 i CRPD, bør trekkes tilbake. Vi viser her til Norges innspill til utkast til generell
kommentar fra CRPD-komiteen om artikkel 12. Her framgår det blant annet:
”In the opinion of the Norwegian Government these declarations are fully in line with the
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wording of Articles 12, 14 and 25. Furthermore, they are consistent with the prevalent
understanding of the Convention among the State parties (…).
Norges innspill til utkastet til kommentar fra CRPD-komiteen om artikkel 12 er publisert på
komiteens hjemmeside http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGCArticles12And9.aspx
jf. ”Submissions” nr. 54.
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