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Spørsmål LDOs mandat 
Veileder om diskrimineringslov: 
Enkeltpersoner
Offentlige myndigheter
Arbeidsgivere 

Tilsyn:
Overvåker FNs 
diskrimineringskonvensjoner. 
CRPD fra 2013 

Fremmer likestilling: rettspolitikk

Bevissthet om 
funksjonsnedsettelse og 
utsatthet for 
diskriminering ?
Hvordan angår dette 
psykologer ?
Hva er nytt med CRPD ?
Tvang i lys av CRPD ?



Diskriminering pga
funksjonsnedsettelse 

Personer med nedsatt funksjonsevne er den 
gruppen folk flest ikke vet om utsettes for 
diskriminering

Lave forventninger til deltakelse, ser ikke barrierer ?

Fafo-rapport 2019:26

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Diskriminering av personer med 
funksjonsnedsettelser ?

Arbeidsliv 

Utdanning 

Helsetjenester – like god 
behandling, fritt og informert 
samtykke 

Omsorgstjenester

Bolig/rett til å bo og leve 
selvstendig

Inngrep i 
selvbestemmelse/privatliv –
Tvang

Frihetsberøvelse

Nedverdigende og umenneskelig 
behandling 

Utsatthet for vold/drap

Tilgang til rettssystemet 
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Hva kan psykologer bidra med ? 
Individplan

Diskriminering ?
Gjenkjenne

Opplevd og rettslig 
diskriminering  

Kjenne til fallgruber

Anerkjenne konsekvensen
av diskriminering for helse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Psykologer  teoretisk og praktisk fundament godt rustet for å unngå å diskriminere likevel diskriminering komplekst. Gråsoner og blindsoner. Hensikt eller intensjon kreves ikke, skjer ofte ubevisst.  Viktig at psykologer lærer seg å gjenkjenne situasjoner hvor de kan diskriminere. Vurdere selv når ser på det strukturelle utfordringer når selv står i fare for ubevisst å diskriminere . Fallgruber: Det som oppleves som diskriminering er ikke nødvendigvis diskriminering i rettslig forstand. Personer som har opplevd diskriminering tidligere er mer tilbøyelig til å oppleve det igjen – blir mistenksom – føler seg utsatt, ikke anerkjent, miskjent. Viktig at psykologer forstår mekanismer. Diskriminering i alle former kan ha negativ konsekvens  så vel psykisk som fysisk helse. Vet ikke mye men nok til å kunne si dette. Forskning Etnisk diskriminering har negativ påvirkning på somatisk og mental helse hos den samiske befolkning –bra at fokus på dette senere i programmet. FHI har sett på dette og vist negativ helseeffekt av rasisme/diskriminering hos etniske minoriteter.2.Hjelpe individer med psykiske plager  å anerkjenne og forstå konsekvensen av diskriminering og eventuelt påklage rettslig diskriminering blir utsatt for. Men også kjenne til risiko  for at personer som har blitt diskriminert tidligere eller som har psykiske plager   også lettere kan få en følelse av å bli diskriminert/ oppleve situasjoner diskriminerende – varsom utforskning her kan hjelpe person til økt klarhet – bedre vurderingsevne. Samtidig som anerkjenner opplevelse . Forstå fare for å få avvist sin opplevelse som ikke diskriminering i rettslig forstand kan være vesentlig.



Hva kan psykologer bidra med
Strukturplan

Identifisere utfordringer 2021
Formidle kunnskap og delta i offentlig 
samtale/debatt – perspektiv



Den enkelte psykologs ansvar  ?
Grunnloven § 98 og § 92

Menneskerettsloven: 

– FN-konvensjoner og EMK

Likestillings- og diskrimineringsloven 

FNs konvensjon om rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne



§ Alle er like for loven. 
“Ingen skal utsettes for usaklig eller
uforholdsmessig
forskjellsbehandling”

Grunnlov § 98     

Grunnloven § 98 



Diskriminering og trakassering er forbudt
Ny felles lov 2018

HVEM vernes ? 
HVA vernes mot
Kriterier
Beviskrav
Unntak – saklig ?
Betydning av CRPD ? 



Graviditet

Foreldrepermisjon
Adopsjon

Alder

Politisk syn

Seksuell orientering
Kjønnsidentitet
Kjønnsuttrykk

Religion
Livssyn

Funksjons-
nedsettelse

Omsorgsoppgaver

Kjønn

Sammensatt
diskriminering

Medlemskap i 
fagforening Etnisitet

Språk
Hudfarge

Nasjonal opprinnelse
Avstamning



FNs konvensjon om funksjonshemmedes 
rettigheter (CRPD) – hva er nytt?

Transformativt likhetsprinsipp: Forplikter staten til 
strukturelle og individuelle tilpasninger for å fremme full 
inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.
Likhet og ikke diskriminering rød tråd: substansiell likhet og 
fokus på verdighet 
Norge ratifiserte i 2013 med to tolkningserklæringer

Fratakelse av rettslig handleevne  og tvang i omsorg og behandling   
(art. 12 og 14)
Like god behandling basert på fritt og informert samtykke (art. 25d)



«Disability» CRPDs formålsparagraf art 1

Persons with disabilities 
include those who have 
long-term physical, mental, 
intellectual or sensory 
impairments which in 
interaction with various 
barriers may hinder their 
full and effective 
participation in society on 
an equal basis with others. 

Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne er blant annet 
mennesker med langvarig 
fysisk, mental, intellektuell eller 
sensorisk funksjonsnedsettelse 
som i møte med ulike barrierer 
kan hindre dem i å delta fullt ut 
og på en effektiv måte i 
samfunnet, på lik linje med 
andre, 



CRPD: Forbyr alle former for 
diskriminering 

Direkte og indirekte 

Mangel på rimelig tilrettelegging

Trakassering

Sammensatt (multippel diskriminering) 

Sammenvevd (interseksjonell diskriminering)

Strukturell /systemisk ?  TVANG  ?



CRPD artikkel 5 forbudet 
5. 2: Partene skal forby  enhver form for diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne å sikre mennesker med 
nedsatt funksjonsevne lik og effektiv rettslig beskyttelse
mot diskriminering uansett grunn. 
5.3 Med sikte på å fremme likhet og avskaffe diskriminering 
skal partene treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre en 
rimelig tilrettelegging. 
5.4 Særlige tiltak som er nødvendig for å oppnå faktisk 
likhet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ikke 
anses som diskriminerende. 



Tvangsregler for grupper med bestemte 
kjennetegn – forenelig med CRPD ? 

Særbestemmelser om 
tvangsbruk :

«alvorlig sinnslidelse»

Utviklingshemmede 



CRPD – sentrale artikler jf også praksis 
Art 5: ikke-diskriminering og plikt til rimelig tilrettelegging

Art 12: lik rett til rettslig handleevne og plikt til beslutningsstøtte

Art 14: rett til frihet og personlig sikkerhet 
14 b) ikke berøves frihet ulovlig eler vilkårlig og «nedsatt funksjonsevne 
skal ikke i noe tilfelle rettferdiggjøre frihetsberøvelse» ?

Art 25: helse
25 d) «like god behandling»…skal skje på grunnlag av fritt og informert 
samtykke» ?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 



CRPD art 5 , 12 og 14 

Norge har tolkningserklæringer til art 12 og 14 og 25 
Ikke reservasjoner 

Tolkningserklæringer : dersom siste utvei, nødvendig  
og rettssikkerhet… 

Hva vil dette bety ?



Diskriminering?

Tvang: Forskjellsbehandling i rett til respekt for 
integritet og  vern av autonomi 

Årsakssammenheng med nedsatt funksjonsevne –
direkte - eller indirekte ?

Saklig, nødvendig og forholdsmessig ? 



Tvang – saklig forskjellbehandling ? 
Psykisk  helsevernloven 1999
Og lov om endringer i psykisk helsevernlov mv, 2017. 

Alvorlig sinnslidelse.
«kan likestilles med psykose» Rt. 
2015 s 913

Mangler samtykkekompetanse

Behandlingsvilkår
Bedringsalternativ 
Forverringsalternativ

Farevilkår

Helsepersonell-lov § 7 

Plikt til øyeblikkelig hjelp: 
helsesituasjon og helsebehov 
alene avgjørende.

Somatisk eller psykisk 
helsetilstand.

Eget eller andres liv eller helse 

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Tvangsmedisinering  Saklig, nødvendig og 
forholdsmessig ?

FORHOLDSMESSIG ?

RISIKO for SKADE ?

SANNSYNLIG NYTTE ?

KUNNSKAPSBASE ?  



TVANG  - Utvikling i EMD 2019

EMK art 5: «CURRENTLY INTERPRETED»:
ikke forbud mot tvangsinnleggelse basert på nedsatt 
funksjonsevne sml CRPD-komiteen

Krav til behandlingen styrket (art 3 og 5) 
Sosial funksjon  OG
Terapeutisk funksjon av interesse for personen 



Vi hjelper deg
Gratis juridisk veiledning
Finn oss på nett: www.ldo.no
Ring oss: 23 15 73 00
E-post: post@ldo.no



Eksempler fra PRAKSIS: 

1. Forskjellsbehandling  ?
2. Årsakssammenheng ?                    

3. Likevel lovlig ?
Saklig formål  - ? 
Nødvendig ? 
Uforholdsmessig inngrep ? 



Praksis: INDIVIDUELL vurdering  

Søker til fengselsskolen med mild depresjon  avvist pga bruk 
av medisin Zoloft:

1. Forskjellsbehandling
2. Vernet grunnlag ? 
3. Likevel lovlig ? 

Saklig formål 
Nødvendig?
Forholdsmessig ?
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