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Jeg vil låse døra til rommet mitt!



Det finnes mye god demensomsorg i våre kommuner



Presentasjonen

• Menneskerettigheter – hva betyr det?

• 4 historier fra praksis som utfordrer menneskerettighetene

• Hva skal til for å ivareta  menneskerettigheter for personer med 
demens?

• Har vi råd til å innfri menneskerettighetene?

• Vår plikt til å si i fra når vi mistenker brudd på 
menneskerettigheter



Menneskerettigheter er et 
myndighetsansvar

Det er stater som forpliktes etter 
menneskerettighetene

Systemansvar: staten skal sørge for at 
menneskerettigheter kan ivaretas (f.eks. ved 
tilstrekkelig bemanning og kompetanse)

Men: Det er i møte med det enkelte mennesket 
menneskerettighetene skal utøves. Mennesker med 
demens er prisgitt vårt møte med dem.



ARTIKKEL 1 Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene 
ARTIKKEL 2  Retten til liv – og beskyttelse av liv
ARTIKKEL 3 Forbud mot tortur – umenneskelig og nedverdigende behandling
ARTIKKEL 4 Forbud mot slaveri og tvangsarbeid
ARTIKKEL 5 Retten til frihet og trygghet
ARTIKKEL 6 Retten til en rettferdig rettergang
ARTIKKEL 7 Ingen straff uten lov og dom
ARTIKKEL 8 Retten til respekt for privatliv og familieliv
ARTIKKEL 9 Tanke-, og samvittighets- og religionsfrihet
ARTIKKEL 10 Ytringsfrihet
ARTIKKEL 11 Møte- og foreningsfrihet
ARTIKKEL 12 Retten til ekteskap
ARTIKKEL 13 Retten til effektivt rettsmiddel
ARTIKKEL 14 Forbud mot diskriminering
ARTIKKEL 15 Fravikelser i krisesituasjoner
ARTIKKEL 16 Begrensninger i utlendingers politiske virksomhet
ARTIKKEL 17 Forbud mot misbruk av rettigheter
ARTIKKEL 18 Begrensninger i bruken av innskrenkninger i rettigheter
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EMK



FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 



Artikkel 3 i CRPD:  Prinsippene

1. respekt for menneskers iboende verdighet, individuelle selvstendighet med 
rett til å treffe egne valg, og uavhengighet 

2. ikke-diskriminering 
3. fullgod og effektiv deltakelse og inkludering i samfunnet
4. respekt for forskjeller og aksept av mennesker med nedsatt funksjonsevne 

som en del av det menneskelige mangfold og av menneskeheten
5. like muligheter
6. lik tilgjengelighet
7. likestilling mellom menn og kvinner
8. respekt for utviklingsmulighetene til barn med nedsatt funksjonsevne og 

respekt for deres rett til å bevare sin identitet



4 historier – som berører menneskerettigheter



Martin  - kan han innlegges mot sin vilje? 

• Martin, 84 år, har demens. Moderat grad. Er urolig om natten. 
Bor hjemme sammen med kona. Er på korttidsopphold -
avlastningsopphold.  Kona er sliten og  sier hun ikke klarer å ha 
han hjemme lenger.  Får vedtak om sykehjemsplass. Martin vil 
selv bo hjemme, men klarer ikke å gjøre fysisk motstand. Låste 
dører på demensenheten. 

• EMK - Artikkel 5: Retten til frihet

• EMK – Artikkel 8: Retten til respekt for privatliv og familieliv



Bruk av tvang krever hjemmel i lov

• Kap 4A. Pasient – og brukerrettighetsloven:

– pasienter uten samtykkekompetanse som viser motstand mot 
nødvendig helsehjelp og der det er fare for vesentlig somatisk 
helseskade

– Tillitsskapende tiltak først

– Minste inngreps prinsipp: finnes det mindre inngripende tiltak?

– Helhetsvurdering: til beste for personen

– Saksbehandlingsregler



Helsetilsynets rapport fra 2013 om bruk av tvang i 
sykehjem (103 kommuner)

• Utstrakt bruk av tvang i strid med regelverket

• Usikkerhet om vurdering av 
samtykkekompetanse

• Usikkerhet om hvem har ansvar for 
vurderingene

• Hva er motstand?

• Vedtakspraksis mangelfull



Nils – riktig bruk av antipsykotika?

• Nils 79 år,  demens alvorlig grad, bor på sykehjem, vandrer mye, 
roper en del, går av og til inn på andres rom. Settes på Risperdal 
(uten motstand). Klarer ikke å gå lengre uten støtte. Roper som 
før, men føres da inn på rommet.

• EMK – Artikkel 3 Forbud mot tortur, umenneskelig og 
nedverdigende behandling



Bivirkninger antipsykotika

– svekket kognisjon (raskere utvikling x2-4)

– somnolens - fatigue

– unormal gange

– parkinsonisme (ekstrapyramidale symptomer) 

– vektøkning

– Infeksjoner: luftveisinfeksjoner-urinveisinfeksjon

– inkontinens

– ødem

– hjerneslag x2-3  - andre kardiovaskulære hendelser ved demens

– tidligere død x 1,5-1,7 ved demens
• Agency for Healthcare Research and Quality (2011); Reus et al. (2016) The American Psychiatric 

Association Practice Guideline on the Use of Antipsychotics to Treat Agitation or Psychosis in Patients 
With Dementia; Schneider et al. 2005 ;Ballard et al. 2009.



Nasjonale retningslinje demens  – legemidler ved uro og/eller 
psykose



Anne – tidligere aktivt friluftsmenneske – har vi tid til å 
ta med Anne ut?

• Anne 78 år, demens, bor på sykehjem, moderat grad, preget av 
apati, sitter og dupper store deler av dagen. Tidligere fysisk aktiv 
og gikk turer hver dag. Ber ikke om noe lenger. Personalet sier de 
ikke har tid til å ta med beboere regelmessig ut.

• EMK Artikkel 14 Forbud mot diskriminering

• CRPD: fullgod og effektiv deltakelse og inkludering i samfunnet



Omsorgskultur:  ressurser og diskriminering
Pleiekulturen formes av vårt eget og 
samfunnets syn på eldre hjelpetrengende, 
og får konsekvenser for fordeling av 
ressurser 



Eva – hvor lenge skal hun vente på sykehjemsplass?

• Eva, 86 år, hjemmeboende, kognitiv svikt (ikke utredet), flere fall, 
svimmel, vekttap, perioder med forvirring (ikke undersøkt). Får 
hjemmetjenester flere ganger daglig. Pårørende søkt om 
sykehjemsplass. Venter i flere måneder. Funnet ute nedkjølt.

• EMK Artikkel 2: Retten til liv (beskyttelse av liv)
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Syv utfordringer – rapport fra NIM 
Norges Institusjon for Menneskerettigheter

• Vergemål

• Tvungen helsehjelp

• Aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet

• Mulighet til informasjon og kommunikasjon

• Helsehjelp, underernæring, uheldig legemiddelbruk

• Vold og seksuelle overgrep 

• Eldre lesbiske, homofile, bifile trans- og intetkjønnspersoners 
møte med helsevesenet



Anbefaling fra Norges Institusjon for 
Menneskerettigheter (NIM) 2019

• Helsetilsynet:

1. «bør iverksette landsomfattende undersøkelser for å 
kartlegge hvordan tvungen helsehjelp utføres på 
sykehjemmene» 

2. «sikre at helsepersonell på sykehjem faktisk vet hvordan de 
skal vurdere samtykkekompetanse, hva som er gyldig 
samtykke og hva som skal til for å ivareta det minste 
inngreps prinsipp»



Hvordan kan vi bedre ivareta 
menneskerettighetene ?

• Bedre bemanning
• Bedre kompetanse

• Tilstedeværende faglig ledelse
• Bred utredning – felles refleksjon

ved utfordringer –
personsentrerte tiltak

• Holdninger til eldre: alderisme?
• Helse – og omsorgspersonell må 

melde i fra når en ser svikt i helse 
– og omsorgstilbudet 



Si i fra om sviktende tjenester 

• Dere må si i fra om svikt i tjenestene – og om brudd på 
menneskerettigheter! Personer med demens klarer det ikke.

• Dere må delta i debatter! Det er lov å gjøre det i kraft av å være 
fagpersoner 





Tirsdag 30. september 2014 Rana Blad



Har Norge råd til bedre bemanning og kompetanse?
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