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Forord
Intensjonen om at man ikke bør bruke tvang i behandling av personer med psykiske
lidelser er av gammel dato. Påvirket av opplysningstiden skrev den franske psykiateren
Philippe Pinel (1745-1826) boken «Traité médicophilosophique sur l’aliénation mentale»,
utgitt 1801. Han anfører at man måtte møte pasientene med en vennlig og forstående måte.
Lys, luft og renslighet var viktig, og all form for vold og tvangsmidler overfor pasientene
måtte unngås. Riktignok mente han at mekaniske tvangsmidler (tvangstrøyer, binding)
kunne anvendes for en kort tid, men aldri for lengre perioder. Slike tvangsmidler måtte alltid
være forordnet av lege. Det var samtidig også forkjempere for tvangsfri psykiatrisk
behandling i andre europeiske land som f.eks. i Belgia (Abraham Joly, Gent), England
(William Tuke, York) og Tyskland (Gottfried Langermann, Bayreuth). I Norge var
grunnleggeren av norsk psykiatri, Herman Wedel Major, en sterk forkjemper for tvangsfri
behandling av alvorlige psykisk syke pasienter. Han sloss for at de sinnssykes personlige
frihet ble respektert og at deres interesser måtte varetas når det var nødvendig å innskrenke
denne frihet.
Også i dag ønsker norske psykiatere å unngå bruk av tvang. Selv om noen pasienter
riktignok i ettertid kan se at tvang var rimelig ut fra den situasjonen og tilstanden de befant
seg i, vil tvang likevel for svært mange pasienter og deres pårørende bli opplevd som
negativt, for noen endog traumatisk. Også helsepersonell opplever det ofte som psykologisk
smertefullt å måtte vedta og gjennomføre tvangstiltak. Likevel har det i Norge som i andre
land vist seg å være umulig helt å fjerne alle former for tvang i utredning og behandling av
visse alvorlige psykiske lidelser. Den realistiske utfordringen er derfor å utarbeide en strategi
som kan redusere bruk av tvang til et absolutt minimum samtidig som man ivaretar det
enkelte individ på best mulig måte.
Bruk av tvang i det psykiske helsevern reiser en rekke etiske problemstillinger. Tvang
innebærer en form for paternalisme hvor samfunnet har delegert fagfolk innen PHV retten
til å overstyre det enkelte menneskes ønsker og vilje under visse betingelser. Men det bryter
med prinsippet om at ethvert menneske har rett til selv å bestemme om det ønsker
utredning og behandling, og hvis behandling vurderes indisert, hva slags behandling som skal
gis. I dette ligger også retten til å velge ingen behandling selv om det kan medføre døden. På
den annen side kan man møte pasienter som er så forstyrret i sin virkelighetsoppfatning,
eller så voldsomt utagerende, at det kan være overhengende fare for alvorlig skade på
pasientens eget eller andres liv og helse. Akutt kan man da være tvunget til å ty til tvang hvis
alternative psykologiske intervensjoner ikke er effektive.
Men det kan også være tilfeller utenom akutte situasjoner hvor man må vurdere
samtykkekompetansen til en person som ønsker selvbestemmelse i forhold til den risiko
personen løper for alvorlig varig helseskade eller endog død hvis behandling ikke iverksettes.
Men hverken vurdering av samtykkekompetanse eller i hvilken grad ulike behandlinger kan
redusere risiko for alvorlig helseskade eller død er enkle. Her kommer også hensynet til
pårørendes helse inn som et tilleggsmoment.
Begrunnelsen for bruk av tvang overfor et menneske er ikke spesifikt for psykiatri,
men kan forekomme overalt hvor man behandler alvorlig syke mennesker, også på
«somatiske» sykehus. Det reiser spørsmålet om det er faglig og etisk riktig å ha særegne
tvangslover for personer med alvorlige psykiske lidelser mens man ikke har slike lover for
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personer innlagt på somatiske sykehus med manglende samtykkekompetanse og risiko for
varig helseskade eller endog død hvis de ikke gis somatisk behandling.
I tiårene etter annen verdenskrig har det vært en økende betoning av
menneskerettigheter og parallelt med denne utviklingen, en økende vektlegging av
pasienters medbestemmelsesrett i medisinen generelt, inklusive psykiatri. Dette har medført
fortløpende endringer i lovverk omkring psykisk helsevern. Høsten 2017 ble det vedtatt
endringer i Psykisk helsevernloven. Det foregår nå også arbeid med en ny tvangslov. Npf
nedsatte derfor under daværende leder Anne Kristin Bergem i februar 2017 en
arbeidsgruppe under ledelse av avdelingsoverlege og 1. amanuensis i psykiatri, Helle
Schøyen, som skulle komme med forslag til hvordan Npf kan bidra til å redusere bruken av
tvang, men også hvordan den tvang som av og til vil være uunngåelig kunne gjennomføres
på en mest mulig human og ikke traumatisk måte.
Det foreliggende dokumentet er resultatet av dette arbeidet. I arbeidet har det
deltatt en representant for brukerne, men det foreliggende dokument er ene og alene
uttrykk for Norsk psykiatrisk forenings syn. Ved å implementere den strategi og de forslag
som Npf her kommer med er det vårt ønske og håp av alle som arbeider innen helsevesenet
generelt og psykiatri spesielt i fellesskap sammen med brukerne kan skape en bedre
helsetjeneste hvor frivillighet ytterligere fremmes og bruk av tvang i enhver form kan
reduseres til et absolutt minimum.
På vegne av styret i Norsk psykiatrisk forening

Ulrik Fredrik Malt
Styreleder
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FORKORTELSER OG FORKLARINGER
ACT: Assertive community treatment. ACT er en godt dokumentert modell for å gi
oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser,
ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet. ACTteamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både
kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester.
BMI: Body mass index. Et mål for undervekt, normalvekt, overvekt eller fedme som beregnes
ved å dividere vekten i kg med kvadratet av høyden i meter. F.eks. 85 kg / 1.80 m x 1.80 m:
BMI = 26,2 kg/m2
CI: conficence interval; konfidensintervall. CI angir at 95 % av undersøkelser som gjøres, vil gi
et resultat mellom øverste og laveste verdi (spennet) som oppgis i en artikkel. Hvis funnene
med 95% sannsynlighet ikke er tilfeldige, vil spennet vil ligge mellom 0.1 og 0.99 eller 1.1 og
uendelig (nesten alltid <100). Hvis CI spenner fra <1.0 til >1.0 er sannsynligheten ikke
statistisk signifikant. Jo større antall pasienter en undersøkelse har, desto mindre vil CI bli.
Det vil si at funnene anses som å ha større gyldighet.
CRPD: Convention on the Rights of Persons with Disabilities er en konvensjon som ble
vedtatt av FN I 2006 og ratifisert av Norge i 2007. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er i
CRPD definert som personer som har 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. Personer med psykiske lidelser vil være
omfattet av denne definisjonen dersom de har en alvorlig og langvarig funksjonsnedsettelse.
Konvensjonen flytter fokus på personer med en eller annen funksjonshemming, heri
inkludert psykiske lidelser, fra kun å være «objekter», dvs medisinsk og sosialt behandlings eller tiltakstrengende, til å se på personen som subjekter med rettigheter som er i stand til å
kreve sine rettigheter og ta avgjørelser med konsekvenser for eget liv, basert på fritt og
informert samtykke så vel som å forbli aktivt medlem av samfunnet (dvs ikke bare et
hjelptrengende individ).
DNLF: Den norske legeforening
DPS: Distriktspsykiatrisk senter
DSM: Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders. Et amerikansk
klassifikasjonssystem for psykiske lidelser. Den fjerde utgaven forkortes DSM-IV. Den femte
utgaven forkortes DSM-5.
ES: Effektstørrelse. ES brukes for å vurdere effekt av en behandling eller en faktor, f.eks.
bestemt psykisk lidelse. ES beregnes ut fra standardiserte forskjeller i gjennomsnittsskårer
på en graderingsskala eller spørreskjema før og etter behandling (gjennomsnittsskår før
behandling fratrukket gjennomsnittsskår etter behandling dividert på standardavviket av
differensen). Et annet eksempel er at man beregner ES av en variabel (kjennetegn, diagnose
o.l.). Man ser på tallmessig forskjeller i forekomst av en variabel mellom to lidelser dividert
på standardavviket av differensen.
F: bokstaven for kapittel F i ICD-10 som omhandler psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser.
Første tall etter bokstaven angir diagnostiske hovedgrupper, f.eks. stemningslidelser (F3) og
neste tall diagnosekategorier, f.eks. F31 bipolare affektive lidelser.

13

FACT: Flexible Assertive Community Treatment (fleksibel aktiv oppsøkende behandling ved
ACT-team). FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i
Nederland og er i mindre grad fulgt av forskning.
GAD: generalized anxiety disorder – generalisert angstlidelse
HR: Hazard ratio (HR) brukes som et mål på hvor ofte en bestemt hendelse (for eksempel ny
sykdomsepisode) over tid forekommer i en gruppe i forhold til en annen gruppe. Denne
verdien brukes ofte i longitudinelle undersøkelser som tar sikte på å forebygge nye
sykdomsepisoder hvor man ønsker å vite hvor lenge pasienter klarer seg uten å bli syke igjen
eller for å undersøke hvordan tilfriskningsforløpet er mellom to behandlinger. En HR-verdi på
1 betyr at det ikke er noen forskjell i tilbakefall (eventuelt tilfriskning) mellom gruppene over
tid. Hvis HR er mindre eller større enn 1, er «overlevelsen» (tilfriskningen) bedre i en av
gruppene.
ICD-10: International Classification of Diseases, 10th edition = Verdens helseorganisasjons
10de utgave av hvordan sykdommer (“fysiske» som «psykiske») skal klassifiseres. ICD-10 er
gjeldende klassifikasjonssystem i Norge.
LIS: Lege i spesialisering. I denne sammenheng spesialisering med tanke på å bli spesialist i
psykiatri.
LPP: Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
MINI: Mini nevropsykiatrisk intervju. MINI er et intervju som systematisk kartlegger
symptomer og adferdsendringer som er tilstede ved de vanligste psykiske lidelsene. Pr.
november 2018 brukes i Norge DSM-IV versjonen av MINI fordi DSM-IV ligger nærmere ICD10 enn amerikanernes nye DSM-5 system.
NAPHA: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Npf: Norsk psykiatrisk forening
NPR: Norsk pasientregister
OCD: Obsessive-Compulsive Disorder, tvangslidelse
OR: Odds ratio.
PANSS: Positive and Negative Syndrome Scale
PHL: Psykisk helsevernloven
PHV: Psykisk helsevern
PTSD: post-traumatic stress disorder – posttraumatisk stresslidelse
SCID: Structured Clinical Interview for DSM (diagnoses)
SIFER: Kompetansesenter for Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri. Det er tre regionale
kompetansesentre: i Bergen (Helse Vest), i Oslo (Helse Sør-Øst) og i Trondheim (Helse Midt
og Nord).
SINTEF: Opprinnelig forkortelse for Selskapet for Industriell og Teknisk Forskning ved Norges
tekniske høgskole. Fra 2008 brukes kun forkortelsen SINTEF da det nå er et allmennyttig

14

forskningsinstitutt som ikke lenger er begrenset til industriell og teknisk forskning. Formålet
er å bidra til utvikling av samfunnet gjennom å utføre forskning innenfor naturvitenskap,
teknologi, helse- og samfunnsfag i samarbeid med NTNU.
SMR: standardisert dødsratio (Standardized Mortality Ratio). SMR er et statisk mål for
dødelighet. Man regner ut dødelighet hos personer med en bestemt sykdom (observert
dødelighet) i forhold til forventet dødelighet (estimert dødelighet) hos personer uten
sykdommen, men med samme kjønns og aldersfordeling.
TPH: tvunget psykisk helsevern
TUD: Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
WAS: Ward Atmosphere Scale, et spørreskjema for å måle det psykososiale miljøet ved en
avdeling.
WHO: World Health Organization = Verdens helseorganisasjon
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0. SAMMENDRAG
Npf mener at samtykke fra pasienten alltid skal være førende for utredning og
behandling av psykiske lidende mennesker. Enhver pasient, innen både somatisk og psykisk
helse, har rett til selv å bestemme over eget liv og derfor også å reservere seg mot en
bestemt type behandling. Tvang bør derfor som et prinsipp ikke brukes.
Men det kan være enkelte tilfeller hvor personen ikke har samtykkekompetanse og
hvor akutt bruk av tvang er det eneste realistiske alternativ for å hindre alvorlig helseskade
på personen selv eller andre (farlighetskriterium). Det ikke å gjennomføre tvang i slike
unntakstilfeller bryter med legers hippokratiske ed om å redde liv. Skal dette prinsippet
fravikes må samfunnet være villig til å tolerere alvorlig helseskade og dødsfall som antagelig
kunne vært unngått. Npf stiller seg tvilende til om det er villighet til en slik nihilistisk
holdning, ikke minst også fra pårørendes side.
Å overstyre en persons egen vilje må imidlertid kun gjøres unntaksvis hvor personen
ikke er samtykkekompetent samtidig som helsepersonell ikke klarer å mestre situasjonen
ved hjelp av ikke-biologiske tvangsmidler. Men selv hos personer som vurderes som ikke
samtykkekompetent må målet fortsatt være å forsøke å komme frem til en enighet om type
tvangsmiddel eller tvangsbehandling.
Tvang overfor personer brukes også i enkelte tilfeller innen somatisk medisin. Det er
ikke logisk og ikke akseptabelt at det skal være ulike regelverk for bruk tvang avhengig om
man har en legemlig sykdom eller en psykisk lidelse. Npf mener at det bør være en felles lov
om bruk av tvang innen det somatiske og psykiske helsevern (engelsk: fusion law).
Hvis tvangstiltak iverksettes må dette gjennomføres på en måte som ivaretar den
enkeltes verdighet og integritet så langt det overhodet er mulig. Bruk av mekaniske
tvangsmidler er svært inngripende og bør unngås. Ved bruk av akutt tvang skal man alltid i
ettertid drøfte indikasjonen både med kontrollkommisjonens samt med enhetens tilknyttede
etiske komité. Begrunnelsen for og opplevelse av tvangstiltaket må også tas opp med
personen det gjelder. Alle psykiatriske avdelinger bør opprette en egen etisk komité.
Det er bekymringsfullt at Nasjonale oversikter med tall for tvangsinnleggelser,
tvangsbehandling og tvangstiltak viser så store forskjeller mellom regioner og Helseforetak.
Selv om de innrapporterte tallene er beheftet med betydelig usikkerhet knyttet til mangelfull
rapportering, så fremstår det som rimelig å legge til grunn at den uttalte variasjonen delvis
er uttrykk for ulik fortolkning og anvendelse av lovverket. Npf vurderer denne variasjonen,
som antagelig ikke skyldes forskjeller i pasientkjennetegn alene, som et alvorlig
pasientsikkerhet- og rettssikkerhetsproblem. Det er både nasjonale myndigheter og
Helseforetakenes ansvar å sikre gode og nødvendige systemer som bidrar til at de
rapporterte tallene er troverdige. Enkel tilgang på oppdaterte og kvalitetssikrede tall som gir
en mulighet for sammenligning på tvers av Helseforetak og regioner er et viktig virkemiddel i
kvalitetssikringsarbeid, men også for å kunne gjennomføre tiltak for å redusere tvangsbruk.
Tallene som publiseres bør ikke være eldre enn ett år.
Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) vil nesten alltid innebære
tvangsmedisinering. Brukt på rett indikasjon, dosert og administrert korrekt samt
gjennomført under løpende vurdering av effekt samt registrering og håndtering av uheldige
bivirkninger, er antipsykotikabehandling forsvarlig. Men Npf mener at dette er et så alvorlig
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tiltak mot en person at første gangs initiering av TUD bør avgjøres av en domstol. I praksis vil
det kreve at en rettsbehandling må skje innen få dager. Det vil være en stor utfordring for
domstolene.
Det finnes tilstander der en person er så syk at det er overhengende risiko for alvorlig
helseskade eller død eksempelvis hvor antipsykotika ikke vil virke eller er kontraindisert,
f.eks. ved «schizofrent delir» eller «dype psykotiske depresjoner». Noen av disse personene
vil ikke være i stand til hverken å si ja eller nei til noen form for livreddende behandling,
mens andre i en psykotisk kan nekte enhver form for behandling. Elektrokonvulsiv
behandling (ECT) kan i slike situasjoner være livreddende og medisinsk forsvarlig. Det er
uakseptabelt at ECT i slike situasjoner skal gis under henvisning til nødrett. Det må lages et
lovgrunnlag for bruk av ECT på vital indikasjon hvor pasienten ikke er samtykkekompetent.
Det er også absolutt nødvendig at helsemyndighetene allerede nå etablerer et nasjonalt
register for bruk av ECT under henvisning til nødrett.
Npf mener det er faglig og etisk uriktig at vedtak om fysiske tvangsmidler og
tvangsbehandling (tvangsernæring), intervensjoner som alle har store legemlige
implikasjoner, i dag kan vedtas av fagpersonell som ikke har medisinsk kompetanse til å
vurdere medisinsk risiko.
Helsepersonell som deltar i bruk av tvang må ha gjennomgått undervisning med
fokus på bedre psykologisk og sosial gjennomføring av tvang.
De tiltak som myndighetene hittil har gjennomført for å redusere bruk av tvang
innen det psykiske helsevern har ikke hatt nevneverdig effekt. Npf vil påpeke at reduksjon av
tvang krever flere tiltak. Det må være en løpende undervisning omkring hvordan tvangsbruk
kan forebygges. Det krever større vekt på kunnskap om psykologiske og miljømessige tiltak.
Hvis tvangstiltak ikke kan unngås, må undervisning innebære ervervelse av ferdigheter om
hvordan slike kan gjennomføres minst mulig psykologisk belastning for pasienten.
Det er en økning i antall personer som henvises til det psykiske helsevern samtidig
som det har vært en reell nedgang i antall årsverk i psykisk helsevern. Parallelt har det vært
en økning i ressurser tilført somatisk medisin. Det står i kontrast til regjeringens uttalte krav
om økt vekst innen det psykiske helsevern sammenlignet med somatikk. Det er dessuten en
økning i antall som dømmes til tvunget psykisk helsevern. Samlet innebærer utviklingen at
færre ansatte må håndtere flere alvorlig syke pasienter med større risiko for at ansatte ikke
lenger mestrer situasjonen med øket tvangsbruk som en følge.
Npf anbefaler at myndigheter i større grad legger føringer for alle enheter og
institusjoner som behandler pasienter med psykiske lidelser om at disse må ha tilstrekkelig
antall psykiatere som bl.a. er nødvendig for å sikre adekvat nevropsykiatrisk
differensialdiagnostikk og slik indentifisere pasienter som skal ha annen behandling hvilket i
neste omgang kan redusere tvangsbruk. Mangel på psykiatere innen det psykiske helsevern
vil også bidra til kvalitativt svakere psykofarmakologiske vurderinger med øket risiko for
mindre effekt og flere bivirkninger. Psykiatermangel innebærer også at valg av
tvangsbehandling ikke tar tilstrekkelig hensyn til behandlingsimplikasjonene av samtidig
somatiske sykdommer.
Til tross for at bruk av tvang som ledd i utredning og behandling av alvorlig psykisk
syke mennesker forekommer i alle land, er det fortsatt utilstrekkelig forskningsbasert
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kunnskap om effekter og bivirkninger av ulike former for tvangsmidler og
tvangsbehandlinger. Styrking av forskning på dette området bør være et prioritert område
for både Helseforetak og myndighetene.
Npfs detaljerte synspunkter er anført ved slutten av hvert kapittel. Dessuten er det i
appendix en punktvis opplisting av de viktigste anbefalingene.
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1. INNLEDNING
1.1 Mandat og arbeidsgruppens sammensetning
Norsk psykiatrisk forening (Npf) nedsatte den 14.02.17 en arbeidsgruppe for å utrede og
utarbeide forslag til en strategi for kvalitetssikret og redusert bruk av tvang i psykisk
helsevern. Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat:
«Tvangsmessige inngrep i menneskers liv under innleggelse i psykisk helsevern er et faglig og
samfunnsmessig svært viktig og aktuelt tema. Både media, politikere, ledere, fagfolk og
brukere har i stor grad bidratt til å løfte fram dette tema den senere tid. Det har også de
siste årene blitt en økende lovregulering av psykisk helsevernfeltet og tilgrensende områder,
og det kan til tider oppleves som de ulike lovene er til dels motstridende.
Samtykkekompetanse er et begrep som til stadighet dukker opp i debatten. Begrepet er
komplisert, og vi kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for en enhetlig oppfatning
av hvordan samtykkekompetanse skal og kan vurderes i forbindelse med for eksempel
medisinfrie behandlingstilbud. Reservasjonsrett mot enkelte typer behandling har vært så
vidt opp til diskusjon, og trenger en utredning».
Arbeidsgruppen bes om å lage en strategi for best mulig praksis, der frivillighet fremmes og
der psykiaternes oppgaver i behandling og samfunnsvern gjennomgås».
Arbeidsgruppens leder har vært
•

psykiater Helle Schøyen, klinikksjef ved Klinikk psykisk helsevern, Stavanger
Universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Ytterligere tre medlemmer har deltatt i arbeidsgruppen:
•
•
•

psykiater Fred Arne Heggen, overlege ved Psykiatrisk klinikk, Lovisenberg Diakonale
Sykehus;
psykiater Synne Sørheim, Politiet i Oslo;
psykiater Arne Vaaler, overlege ved Psykiatrisk akuttseksjon St Olavs hospital og
professor II ved NTNU;

Arbeidsgruppen ble supplert med tre eksterne medlemmer
•
•
•

Psykiatrisk sykepleier Martin Cornelius Veland, klinikksjef ved Psykiatrisk klinikk,
Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Juni Raak Høiseth, Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling, MidtNorge.
Psykiater Ragnar Nesvåg, spesialrådgiver ved Medisinsk fagavdeling, Den norske
legeforening.

Norsk forening for allmennmedisin ved leder Petter Brelin og nestleder Ståle Onsgård
Sagabråten har på anmodning fra utvalget levert et selvstendig bidrag som svarer på tre
spørsmål fra arbeidsgruppen.

1.2 Arbeidsprosessen
Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i juni 2017. Et foreløpig utkast til dokument ble presentert
for styret i Npf i januar 2018. Utkastet ble revidert og lagt frem for kommentarer i styrets
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time under «Psykiatriveka» i Bergen i mars 2018. Dernest ble den første fullstendige
versjonen fra arbeidsgruppen oversendt styret (april 2018). Versjonen ble sendt til høring
blant Npfs ulike utvalg. Med utgangspunkt i innspill fra utvalgene ble det laget en ny versjon
ved styreleder. Denne ble så drøftet med arbeidsgruppens leder Helle Schøyen samt et par
av arbeidsgruppens medlemmer og styret i et felles møte. Den endelige versjonen ble
vedtatt av Npfs styre 12.november 2018.
Arbeidsgruppen har i sitt arbeid først og fremst vektlagt:
-

-

-

bruken av tvang i utredning og behandling av psykiske lidelser i dag.
de faglige og etiske dilemmaer som har oppstått ved endringene i Psykisk
helsevernloven av 10. februar 2017 nr. 6, gjeldende fra 1. september 2017, hvor
mangel på samtykkekompetanse ble innført som et vilkår for etablering av tvungent
psykisk helsevern og tvungen observasjon (med enkelte unntak).
implikasjonene av at fullstendig fjernelse av all type tvang i utredning og behandling
av de mest alvorlige former for psykiske lidelser ikke er mulig.
anbefalinger om hva som er faglig korrekt og etisk forsvarlig tvangsbruk («Best mulig
praksis»).
I tillegg er nasjonale og internasjonale retningslinjer samt publikasjoner som
behandler tvangsproblematikk innen utredning og behandling av psykiske lidelser
trukket inn i arbeidet med dokumentet.
Brukernes synspunkter er tatt med gjennom hele dokumentet.
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2. OM PSYKISKE LIDELSER
2.1 Forekomst1
Omkring 30 % av befolkningen vil hvert år tilfredsstille kriteriene for en psykisk
lidelse, og omkring halvparten av befolkningen vil ha en psykisk lidelse i løpet av livet selv
om ikke alle vil ha behov for behandling. Alkoholmisbruk, angstlidelser inkludert angst for
bestemte situasjoner eller objekter (fobi), depresjoner og stressrelaterte kroppslige plager
(psykosomatiske lidelser) utgjør tallmessig de største gruppene. Størst funksjonssvikt finner
man ved psykiske lidelser på grunn av skader eller sykdommer i hjernen (for eksempel
demens) og lidelser som primært er forårsaket av forstyrrelser i hjernens utvikling eller
funksjon (for eksempel schizofreni).
I relasjon til tvang innen PHV er spesielt lidelsene schizofreni, bipolare lidelser og
spiseforstyrrelser aktuelle, samt suicidalitetsproblematikk. Suicidalitetsproblematikk er også
ofte en problemstilling ved f.eks. personlighetsforstyrrelser og ikke-bipolare former for
depresjoner. Hyppighet av lidelser som faller innenfor gruppene av schizofreni anslås til å
være 2-4%, mens en snever definisjon (klassiske hebefrene og paranoide former) har en
hyppighet på omkring 1%. Schizofreni er noe hyppigere hos menn enn hos kvinner hvilket
også vi gjenspeile seg i kjønnsfordeling ved bruk av tvang. De fleste utvikler symptomer
forenlig med diagnosen schizofreni mot slutten av tenårene frem mot 30 års alder.
Forekomsten av schizofreni er høyere hos migranter og i urbane strøk hvilket også tilsier at
man vil forvente noe mer tvangsproblematikk i byområder. (For nærmere drøftelse av
forekomst av schizofreni og referanser, se Melle og Andreassen, 2018).
Hyppigheten av depressive lidelser på et gitt tidspunkt er omkring 6-8% i
befolkningen. Av disse tilhører anslagsvis 1/3 gruppen av depresjoner man ser i forbindelse
med ulike former for bipolare (tidligere kalt manisk-depressive) lidelser. Det er spesielt ved
de ulike former for bipolare depresjoner (suicidalitet) og maniske episoder ved bipolare
lidelser hvor tvang enkelte ganger kan bli aktuelt. (For nærmere detaljer og referanser, se
Malt et al 2018, kapitlene 16 & 17).
Prevalens av anorexia nervosa er fra 0.2 – 0.5%. Alvorlige former for anorexia nervosa
hvor tvangsernæring kan være aktuelt behandles i regionale spesialavdelinger, men av og til
også i somatiske sykehus.
I somatiske sykehus er det spesielt organisk betingede forvirringstilstander (delirium,
delir) og i mindre grad katatoni som er forbundet med bruk av tvang. Delir øker med
alderen. Delir forekommer hos 15–24 % av pasienter innlagt ved generelle medisinske og
kirurgiske avdelinger, og hyppigere jo somatisk sykere pasienten er. Antagelig er antallet
med delir på sykehjem i samme størrelsesorden. På intensivavdelinger forekommer delir hos
50–87 % av pasientene. Men tallene er tentative og delir er sannsynligvis hyppigere enn
behandlere oppdager.
Forekomsten av katatoni i somatiske sykehus vet man ikke, men antas å være
sjelden. Men omkring 20% av katatone tilstander som man ser i somatiske sykehus er

1

En oppdatert oversikt over helsetilstanden i Norge med angivelse også av forekomst av psykiske lidelser
i befolkningen er tilgjengelig fra Nasjonalt folkehelseinstitutt i en gratis nedlastbar rapport (www.fhi.no)
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uttrykk for en underliggende påvisbar legemlig sykdom og ikke den type katatoni som man
kan se det ved schizofreni eller bipolare lidelser (Oldham, 2018).
I tillegg kommer at alvorlige hodeskader kan gi store endringer i personlighet selv hos
personer som tidligere har vært psykisk upåfallende. Slike endringer kan hos noen føre til
uttalt aggressiv adferd i den grad at det er nødvendig å måtte gripe inn med tvang (Timonen
et al, 2002; Alderman et al, 2007; Rao et al, 2009; Faruqui R 2011).

2.2 Konsekvenser
2.2.1 Legemlige sykdommer
Psykiske lidelser er den viktigste enkeltårsak til sykmelding og funksjonssvikt i den
yrkesaktive befolkning. Uførepensjon for psykiske lidelser innvilges ved yngre alder enn for
somatiske sykdommer. Psykiske lidelser medfører derfor flest tapte arbeidsår i forhold til
alle sykdommer. En av grunnen er også at psykiske lidelser påvirker kroppens fysiologi og
dermed henger nært sammen med somatisk sykdom (tabell 1). Tilstedeværelse av psykiske
lidelser øker også risikoen for alvorlig helseskade og død, vesentlig på grunn av hjertekarsykdommer, ulykker og selvmord. Den økede risikoen for hjerte-karsykdommer er tilstede
også hos pasienter som ikke bruker psykofarmaka (Dieset et al, 2017; Pennix & Lange, 2018).
Tabell 12

Mennesker som lider av bipolare lidelse type I (eldre betegnelse: manisk depressiv
sinnslidelse), har større forekomst av en rekke legemlige sykdommer, blant annet hjerte- og
karsykdommer, gastrointestinale sykdommer og leddplager. Det er også øket forekomst av
overvekt, diabetes mellitus type II, migrene og metabolsk syndrom (Sinha et al, 2018). Det
2

Odds ratio (OR) angir hvilken sjanse det er for å ha en somatisk sykdom hvis man har psykisk lidelse
sammenlignet med risikoen hvis man ikke har en psykisk lidelse. I denne undersøkelsen angir OR sjansen for at
man i løpet av 10 år på et eller annet tidspunkt får påvist en somatisk sykdom i forhold til de som ikke har hatt
en psykisk lidelse.
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metabolske syndrom er kjennetegnet ved insulinresistens, bukfedme (spesielt inne i
bukhulen), dyslipidemi (øket nivå av very low lipoproteiner (VLDL) og triglyserider), og lavt
nivå av high density lipoproteins (HDL) og hypertoni. Dette øker risikoen for hjertekarsykdom.
Ved schizofreni er det også en rekke endringer i kroppens fysiologi som gir øket risiko
for sykdom. Heri inngår øket risiko for lungesykdommer, hormonrelaterte funksjoner,
osteoporose (bentetthet) og metabolske endringer forøvrig som alle bidrar til øket risiko for
hjerte-kar sykdommer (Malt et al, 2016). Eksempel på autoimmune sykdommer som
forekommer hyppigere hos personer som lider av schizofreni enn i normalbefolkningen er
thyreotoksikose, intestinal malabsorbsjon, ervervet hemolytisk anemi, kronisk aktiv hepatitt,
interstitiell cystitt, alopecia areata, myositt, polymyalgia rheumatica og Sjögrens syndrom
(Eaton et al, 2006; Malt et al,2016). Det er også forstyrrelser i nevrologiske funksjoner forut
for eventuell behandling med psykofarmaka (Whitty et al, 2009). Alle disse sykdommene
forekommer uavhengig av psykofarmaka (Correll et al, 2014; Malt et al, 2016; Dieset et al,
2016), men en del antipsykotiske legemidler kan påvirke en del av disse forhold negativt.
Men en del av årsaken til den økede forekomst av hjerte-karsykdom skyldes også bl.a.
sedativ livsstil som er hyppig hos pasienter med schizofreni, røking og usunt kosthold
(Vankampfort et al, 2017).
Gjennomsnittlig debutalder for anorexia nervosa er 16-17 år (Rosenvinge et al, 2018).
Det er omkring 10-35 nye tilfeller per år (insidens). Risikoen for å utvikle anorexia nervosa er
5-15 større hos kvinner (variasjon i ulike studier). Arvelighetsestimater for anorexia nervosa
er anslått til 50% - 80%. Genområdene er også relatert til bl.a. diabetes mellitus og
immunregulering (Rosenvinge et al,2018). Både schizofreni og bipolare lidelser kan debutere
med ulike grader av anorexia nervosa.
Mulige implikasjoner for tvangsproblematikk er at disse ulike sykdommer er
forbundet med større funksjonssvikt, dårlig livskvalitet, øket risiko for tilbakefall av den
psykiske lidelser og øket dødelighet:

2.2.2 Dødelighet
Risikoen for alt for tidlig død i forhold til befolkningen generelt er øket blant gruppen
mennesker som lider av psykiske lidelser uavhengig av medikamentbruk (Erlangsen et al,
2017). Den største risikoen for død3 er det ved schizofreni, lidelser innenfor det bipolare
spektrum og anorexia nervosa. Dels skyldes dette at psykiske lidelser ofte er forbundet med
øket aktivitet i det sympatiske nervesystem, men også en rekke legemlige sykdommer
forekommer oftere enn forventet ut fra alder og kjønn. Heri også inkludert metabolsk
syndrom (omtalt under 2.2.1). Alle disse faktorene vil øke risiko for hjertearytmi med
hjertestans og hjerteinfarkt (Ringen et al, 2014).
Er det på forhånd hjertesykdom øker risikoen for død. Bidragene biologiske faktorer
er også blant annet immunologiske endringer forbundet med lidelsene. Det samme gjør
sedativ livsstil og øket forbruk av tobakk. Et annet bidrag til den økede dødelighet er
risikoadferd, f.eks. når det foreligger en kombinasjon av psykose og rusmiddelmisbruk.
3

Risiko må skilles fra antallet som dør som er mye større for schizofreni, bipolare lidelser og depresjoner enn
for anorexia nervosa.
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Forekomst av trafikkulykker og alvorlige kroppslige skader, heri inkludert brannskader, er
også øket i forhold til personer som ikke har psykiske lidelser. Dødsulykker forekommer også
noe hyppigere enn befolkningsdata skulle tilsi (John et al, 2018; Chen et al, 2018).
I tillegg kommer at en del personer med kroniske og alvorlige psykiske lidelser,
spesielt innenfor det schizofrene spektrum, vil kunne ha utilstrekkelig ernæring med øket
risiko for somatiske komplikasjoner som i ytterste fall kan være en bidragende faktor til
alvorlig helseskade på sikt og endog død (Gundersen et al, 2018). Ved schizofreni er
Standardisert dødelighetsratio (SMR4) estimert til 2.7 (Taskanen et al, 2018). Forekomst av
suicid synes å ha gått ned (~40%), mens SMR for død av hjerte-karsykdom og kreft synes å
øke noe. Den økede forekomst av hjerte-karsykdommer medfører at forventet levetid ved
schizofreni er ca 15-20% kortere enn i normalbefolkningen.
SMR hos pasienter med bipolar lidelse type 1 er estimert til 2.8 (95% C): 2.8-2.9)
(Staudt Hansen et al, 2018). Dødeligheten er størst hos personer under 30 år (SMR 8.2) og
faller noe med økende alder. Suicid er den viktigste dødsårsaken.
Også ved anorexia nervosa er det øket dødelighet i forhold til normalbefolkningen.
SMR har vært estimert til 5.21 (95% CI 3.77, 7.02). Risikoen for død øker hvis det samtidig
foreligger tilleggsproblemer som personlighetsforstyrrelser eller rusmiddelmisbruk
(Himmerich et al, 2018).
Ikke-alkoholisk organisk utløst delir (forvirringspsykose) er den viktigste psykiatriske
årsaken til død på somatiske sykehus. Delir er hyppigere dess somatisk sykere pasienten er.
Dødeligheten ved delir under et sykehusopphold er tre-fem ganger øket sammenlignet med
pasienter som ikke utvikler delir. Den økede dødeligheten for delir vedvarer også etter
sykehusoppholdet hvis ikke deliret er borte før utskrivelsen. Delir ved sykehus behandles
stort sett med legemidler i form av tvang uten pasientens samtykke er innhentet da
forvirringspsykosen ikke er forenlig med samtykkekompetanse.
Generelt er det øket forekomst av suicid ved psykiske lidelser. Personer som lider av
schizofreni har omtrent 20 ganger høyere risiko for å begå suicid enn resten av befolkningen,
men risikoen synes å være kraftig redusert de senere årene (Taskanen et al, 2018), antagelig
pga tettere oppfølging og behandling. Risikoen er størst tidlig i forløpet av sykdommen
(Palmer et al., 2005). Mange har også gjort suicidforsøk allerede før første
behandlingskontakt. Fordi denne pasientgruppen oftere bruker voldsomme og mer dødelige
metoder i forbindelse med suicidforsøk, vil en del av de som overlever ha senfølger.
Disse fakta reiser etiske problemstillinger med tanke på farekriteriet og kan trekkes
inn som en av flere faktorer i vurdering av om tvangstiltak kan være aktuelt. I tillegg må man
ta med i vurderingen risikoen for at en svært syk person kan skade andre selv om dette ikke
er regelen.

2.3 Antall behandlede
Basert på innrapporterte tall til NPR fikk 148 000 personer behandling i psykisk
helsevern (PHV) for voksne i 2016 (Helsedirektoratet 2017). Dette var en økning på 3,2% fra
året før. Snaut 60% av pasientene er kvinner. En diagnose innen de affektive lidelsene (ICD4

Engelsk: Standardized Mortality Ratio, forkortet SMR
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10 koder F30-F39) ble satt for hver fjerde innrapporterte behandlingskontakt, mens
schizofrenilignende psykoser (ICD-10 koder F20-F29) og angst- og belastningslidelser (ICD-10
koder F40-F49) stod for hver sin femtedel av kontaktene. Over 90% av henvisningene var til
frivillig psykisk helsevern, mens 6,5% var søknader til tvungen observasjon og 2,7% av
pasientene ble underlagt tvunget psykisk helsevern (TPH). Somatoforme (psykosomatiske)
lidelser er hyppige og behandles først og fremst i allmenn praksis. Uttalte psykiske lidelser i
forbindelse med somatisk sykdom utredes og behandles eventuelt akutt ved somatiske
sykehus av psykiatere / LIS-leger i psykiatri eller i noen grad av spesialister i psykologi
(konsultasjon-liaison psykiatri). Det vil oftest handle om akutte psykoser eller innleggelse pga
selvmordsforsøk. Kun hvis den psykiske lidelsen er svært alvorlig henvises pasientene videre
til det psykiske helsevern (PHV).
I perioden 1998-2016 har antall oppholdsdøgn ved psykiatriske institusjoner blitt
redusert med 54%, mens antall konsultasjoner ved poliklinikkene har økt med 176%
(Helsedirektoratet 2017). I perioden 2011-2016 har andelen av den voksne befolkningen
som behandles av psykisk helsevern (PHV) økt med 13% fra 318 til 358 per 10 000
innbyggere. Korrigert for endringer i befolkningen var det i perioden 2011-2016 en økning på
14% pasienter behandlet ved poliklinikkene, mens det var en 9% reduksjon i antall
døgnpasienter. Andelen av befolkningen som er i kontakt med PHV er høyest i Helse MidtNorge (400 per 10 000 innb. over 18 år) og Helse Nord (399 per 10 000 innb. over 18 år),
mens den er lavest i Helse Vest (329 per 10 000 innb. over 18 år). På foretaksnivå er det stor
variasjon, fra 287 i AHUS-området til 445 i Lovisenberg-området og 453 i Finnmark.

2.4 Ressurser allokert PHV
Hjørnestenen i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten er de såkalte
Distriktspsykiatriske sentre (DPS). DPS-ene har et poliklinisk tilbud, ofte supplert med en del
senger som tillater døgnopphold av kortere eller lengre varighet. I tillegg finnes det
psykiatriske sykehusavdelinger. Innenfor spesialisthelsetjenesten (annenlinjetjenesten) er
det leger og psykologer med spesialutdannelse i utredning og behandling av psykiske lidelser
(psykiatere, kliniske psykologer) sammen med sykepleiere og hjelpepleiere spesialutdannet
innenfor psykiatri som utgjør den største gruppen av behandlere. Men det er mange steder
også ansatt sosionomer og andre faggrupper som miljøarbeidere, fysioterapeuter og
ergoterapeuter.
Antall årsverk i det psykiske helsevernet for voksne økte med 13% fra 1998 til 2008,
mens den sank med 9% i perioden 2008-2015 (Helsedirektoratet 2016). Justert for
befolkningsveksten er antall årsverk nå på om lag samme nivå som ved starten av
Opptrappingsplanen for psykisk helsevern i 1998, og de siste årene har det vært en relativ
nedgang. Andelen av den voksne befolkningen som behandles i PHV øket i perioden 20112016 med 13%, mens personellraten sank i samme periode fra 43 til 41 til tross for at antall
behandlede øket. Det er altså stadig færre ansatte til å behandle stadig flere pasienter.
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) har i forbindelse med høringen til
proposisjon 147 L 2015-2016 anført at innføring av plikt til å rådføre seg med annet
kvalifisert personell ved alle legeundersøkelser som kan føre til tvungent vern kan føre til et
økt behov av kvalifisert personale i psykiatri. Relativ mangel på kvalifisert helsepersonell
innen PHV vil være en av flere faktorer som kan bidra til øket bruk av tvang.
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I denne sammenheng må det spesielt anføres at det er en stor mangel på psykiatere
(leger) innenfor det psykiske helsevern. Det medfører at den somatiske og spesielt
nevropsykiatriske aspekter av den utredning som kreves ved psykiske lidelser for å iverksette
optimal behandling og dermed redusere tvang mange steder ikke oppfyller de kvalitetskrav
man må sette til utredning. Mangel på psykiatere medfører også at der hvor
psykofarmakologisk behandling er indisert, vil ofte kvaliteten av denne behandling være
suboptimal med utilstrekkelig effekt som en mulig konsekvens. Det øker også risikoen for
bruk av tvang. Psykiatermangel vil også medføre at oppfølging og løpende monitorering av
bivirkninger ikke blir god nok, og tiltak for å redusere slike gjennomføres ikke. Resultatet kan
bli bivirkninger som kunne vært unngått, men som fører til at pasienter avslutter
medikamentell behandling for tidlig. Resultatet kan bli alvorlige tilbakefall av en psykose.
Også det øker risiko for bruk av tvang.

2.5 Npfs synspunkter
•

•

•

•

Den forøkede dødelighet ved alvorlige psykiske lidelser pga hjerte-karsykdommer,
ulykker og suicid skyldes for det meste ikke bivirkninger av psykofarmaka. Det tilsier
at forebyggelse kan være mulig. Det reiser spørsmålet om dødelighet skal tillegges
vekt i relasjon til tvangsoppfølging («varig helseskade»). Npf mener at dette er et
aspekt som i for liten grad er problematisert i relasjon til tvangsbruk.
Npf vil understreke at tilstrekkelig antall kvalifisert personell er en helt vesentlig
faktor for å redusere bruk av tvang. Hvis myndighetene virkelig ønsker å redusere
forekomst av tvang er et av de absolutt nødvendige tiltak å øke kvalifisert bemanning
innen det psykiske helsevern.
Npf vil påpeke at det er en økning i antall personer som henvises til det psykiske
helsevern samtidig som det har vært en reell nedgang i antall årsverk i psykisk
helsevern til tross for regjeringens uttalte krav om økt vekst sammenlignet med
somatikk. Parallelt er antall senger redusert, og antall oppholdsdøgn har i psykisk
helsevern i Norge blitt halvert siden 1999. En slik utvikling medfører en større risiko
for at ansatte ikke lenger mestrer situasjonen med øket tvangsbruk som en følge. Npf
er spesielt bekymret for denne utviklingen i forhold til de alvorligst syke.
Npf mener at mangel på psykiatere innen det psykiske helsevern vil bidra til å øke
risikoen for bruk av tvang, bl.a. ved at somatiske årsaker til psykosen ikke oppdages
og at samtidig somatisk sykdoms betydning for det kliniske bilde ikke fanges opp og
dermed ikke korrigeres.
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3. OVERSIKT OVER TVANGSTILTAK BRUKT I DET PSYKISKE
HELSEVERN; GJELDENDE LOVVERK OM TVANG (§4) OG PASIENTERS
OPPLEVELSER OG VURDERINGER
3.1 Former for tvang
Tvang innebærer at helsevesenet iverksetter en handling mot en persons egen vilje.
Handlingene som i PHL inngår i betegnelsen tvang kan innebære:
1. tvungen psykiatrisk (medisinsk) undersøkelse av en person
2. innleggelse i et distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller sykehusavdeling for
tidsbegrenset tvungen observasjon
3. konvertering av tvungen observasjon til tvangsinnleggelse
4. innleggelse i et DPS eller sykehusavdeling (tvangsinnleggelse) uten eksplisitte krav
om tidsbegrensning
5. Behandling med legemidler mot egen vilje i DPS / sykehusavdeling
(tvangsbehandling)
6. Bruk av tvangsmidler under innleggelse. Heri inngår:
a. mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder
belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær.
b. kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede
(isolering5).
c. enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller
bedøvende hensikt.
d. kortvarig fastholding.
Skjerming som kan brukes som ledd i behandlingen ved DPS eller sykehusavdeling er ikke
definert som et tvangsmiddel. Men det kan i noen tilfeller kan bli gjennomført mot
pasientens vilje og vil derfor i dette dokumentet bli omtalt under kapitlet om tvangsmidler.
Dom til psykisk helsevern innebærer også tvang, men da er det en domstol som vedtar dette
og ikke spesialister i psykiatri eller psykologi.

3.2 Generelle aspekter ved lovverket omkring tvang
Ved kongelig resolusjon 28. mai 2010 oppnevnte regjeringen et lovutvalg for å utrede
regler om tvang mv. innen psykisk helsevern. Utvalget som også er blitt referert til som
«Paulsrudutvalget» etter leder av utvalget, resulterte i NOU 2011 «Økt selvbestemmelse og
rettsikkerhet» (NOU 2011/9). Utvalget utredet og ga en rekke anbefalinger som dannet
grunnlag for revisjonen av psykisk helsevernloven.

5

Isolering er ikke tillatt brukt i Norge med unntak av ekstreme situasjoner hvor dette er det eneste akutte tiltak
som er mulig inntil man har klart å få tak i tilstrekkelig personale til at andre måter å få kontroll med
situasjonen er mulig.
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En særlov som regulerte psykisk helsevern var gjeldende fra 1848. Det var Herman Weel
Major som stod bak utformingen av vår første særlov for psykisk helsevern, og Norge var
blant noen av de første landene i verden som fikk et slikt lovverk (Høyer 2016). Fra 1961 var
Lov om psykisk helsevern gjeldende. Psykisk helsevernloven gjeldene fra 2001 erstattet Lov
om psykisk helsevern. Psykisk helsevernloven revidert og psykisk helsevernforskriften med
kommentarer (Helsedirektoratet 2017) har vært gjeldene fra 1. september 2017.
Psykisk helsevernloven av 2017 innebærer en del vesentlige endringer i forhold til loven
av 2001. Den betydeligste endringen består i innføring av begrepet samtykkekompetanse.
Hovedprinsippet som er gjort gjeldende er at innleggelse og behandling forutsetter
samtykke fra pasienten. Fravær av samtykkekompetanse er en forutsetning for både
innleggelse på tvang og tvangsbehandling med mindre det foreligger nærliggende fare for
eget eller andres liv eller helse. Intensjonen som ligger bak det reviderte lovverket er å
fremme frivillighet og redusert bruk av tvang gjennom økt autonomi og selvbestemmelse for
pasientene.
Hoveddelen av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren er samlet i fire
regelsett:
– psykisk helsevernloven,
– pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A (tvungen somatisk helsehjelp til blant annet
demente),
– helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 (tvang overfor personer med psykisk
utviklingshemming)
og
– helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 (tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige).
Hvert av de fire regelsettene har egne bestemmelser om formål, virkeområde, vilkår
for bruk av tvangstiltak, saksbehandling, gjennomføring, klage og tilsyn (Proposisjon 147-L;
2015-2016). Ulikhetene i regelverkene har i hovedsak vært begrunnet i forskjellige behov for
å bruke tvang overfor målgruppene, men også i ulike fagtradisjoner. Det har imidlertid ikke
vært gjennomført en generell gjennomgang av tvangsregelverket med sikte på å avdekke
uhensiktsmessige forskjeller mellom de ulike regelsettene. I fortsettelsen vil vi konsentrere
oss om LPH6.
Tvang er lovhjemlet i Psykisk helsevernloven (PHL) (Melle & Melle, 2018). «Formålet med
Psykisk helsevernloven (§ 1-1) er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende
rettssikkerhetsprinsipper. I prinsippet skal all utredning og behandling være frivillig. Det er et
formål med reglene å forebygge og begrense bruk av tvang. Programerklæringen her må
sees i sammenheng med tidligere krenkelser av menneskerettigheter og økt fokus på
rettighetsaspektet og medbestemmelse» (Melle og Melle (2018):

6

En stor del av den følgende tekst om Psykisk helsevernloven er tatt fra Karl Heinrik Melle og Ingrid Melles
kapittel om Rettspsykiatri i Malt UF, et al. Lærebok i psykiatri. Oslo. Gyldendal akademiske 2018, sidene 840849.
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«Enhver henvisning til en psykiatrisk institusjon med problemstillinger omkring tvang
krever at pasienten er undersøkt av lege. Kravet om at undersøkelsen skal gjøres av en lege,
er først og fremst medisinsk begrunnet. Ved undersøkelsen er det viktig å få klarlagt at
tilstanden ikke skyldes en somatisk sykdom. Ulike akutte forgiftnings-, rus- eller
abstinenstilstander er andre eksempler som vil kunne kreve innleggelse i somatisk sykehus
selv om pasienten fremstår som psykotisk. Fortsatt ligger mange psykiatriske institusjoner
som er godkjent for tvungent psykisk helsevern (både eldre, tidligere asyl og nye
distriktspsykiatriske senter), ikke i nær tilknytning til et somatisk sykehus. Fra 2006 ble det
åpnet opp for at tvungent psykisk helsevern kan etableres med hjemmel i psykisk
helsevernloven selv om pasienten av behandlingsmessige årsaker fysisk legges inn på
somatisk avdeling (psykisk helsevernloven § 3-5 andre ledd)».
«Gjeldende lovverk innebærer at en pasient som har fylt 16 år, selv kan be om frivillig
behandling. En pasient som søker psykisk helsevern, kan etter begjæring fra den faglig
ansvarlige skriftlig samtykke i å være undergitt reglene for tvungent psykisk helsevern i inntil
tre uker fra etablering av vernet. Dette vil som oftest gjelde personer med ruslidelser og
vaklende motivasjon. Samtykket gjelder ikke tvangsbehandling eller innskrenkning i retten til
forbindelse med omverdenen (§§ 4-4 eller 4-5). Men for både voksne og ungdom over 16 år
gjelder det at vedkommende ikke kan samtykke til frivillig innleggelse dersom vedkommende
åpenbart ikke er i stand til å forstå begrunnelsen for frivillig psykisk helsevern (manglende
samtykkeevne). Det er den faglig ansvarlige for vedtak som avgjør om samtykkeevne
foreligger».
Ved psykisk helsevern i institusjon skal oppholdet gjennomføres slik at pasientens mulighet
til å bestemme over seg selv blir ivaretatt. Forholdene legges til rette for at pasientene får:
a. delta i utformingen av institusjonens daglige liv og andre forhold som berører den
enkelte pasient,
b. anledning til å dyrke sine private interesser og hobbyer,
c. tilgang til aktivitetstilbud innen rammen av husordensreglene,
d. anledning til daglige uteaktiviteter.
Før det treffes vedtak om tvang (lovens kapittel 3 & 4), skal pasienten gis anledning til å
uttale seg der dette er mulig. Opplysningene skal nedtegnes og ligge til grunn for vedtaket.
Det skal legges særlig vekt på pasientens uttalelser om tidligere erfaring med bruk av tvang.
Bruk av tvangstiltak skal evalueres sammen med pasienten så snart som mulig etter at
tiltaket er avsluttet. Pasienten skal tilbys minst én samtale om hvordan vedkommende har
opplevd tvangsbruken. Pasientens syn på iverksatte tiltak skal journalføres.

3.3 Opplevelser av tvang
De fleste studier av pasienters opplevelser og synspunkter er av kvalitativ art hvilket
begrenser deres generaliseringskraft. En rekke pasientorganisasjoner formidler også sine
medlemmers opplevelser av og synspunkter på tvangsbruk. I tillegg er det sterke
enkeltrøster som presenterer opplevelser av og synspunkter på tvang i det offentlige rom.
Disse er nesten uten unntak basert på egne negative opplevelser av tvang. I det følgende vil
vi oppsummere de viktigste forhold fra disse ulike kildene.
I en masteroppgave om pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelser kommer det
frem både positive og negative opplevelser (Sanholm 2014). Flere pasienter så i ettertid at
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en innleggelse mot deres vilje var nødvendig selv om de ikke så det der og da, men
hovedvekten av informantene beskrev negative opplevelser. De utrykte at tvangsinnleggelse
var en alvorlig inngripen i et menneskes liv, og flere trakk paralleller til fengsling og tortur.
Det å bli hentet av politi ble ofte sett på som traumatisk. Enkelte mente at man ble
behandlet som kriminell: både etterforsket, avhørt og «fengslet» (forholdene ved å være
tvangsinnlagt). Flere hadde vanskelig for å akseptere frihetsberøvelse på grunnlag av at
andre mente de var syke, især når de selv mente at det ikke stemte.
Gjennomgående er imidlertid kritikken fra mange pasienter og deres organisasjoner
sterkest omkring bruk av tvangsmidlene beltelegging og akutt medisinering samt ulike
former for tvangsbehandling, og da særlig med legemidler (psykofarmaka). Ord som
«overgrep» og «traumatiserende» ble brukt i den sammenheng (Sandholm 2014).
Viktigheten av gode relasjoner til helsepersonell blir trukket fram i flere
sammenhenger. Flere mener at de blir møtt respektløst og med nedlatende holdninger.
Dette gjelder både under selve innleggelsessituasjonen og inne på avdelinger. Deltakerne i
undersøkelsen til Sandholm (2014) etterlyste mer informasjon og en grundigere forklaring og
begrunnelse for hvorfor ting ble gjort som det ble gjort.
Viktigheten av å bli møtt med respekt fremkommer også i en studie av hvordan
pasienter behandlet innen psykisk helse- og sosialtjenestene beskriver et godt tjenestetilbud
(Steinsbekk et al, 2013). Pasientene har et grunnleggende behov for respekt. Det ble særlig
fokusert på at de fagpersonene pasientene har mest kontakt med viser respekt. Om og om
igjen understreker pasientene viktigheten av å bli sett, hørt og tatt på alvor. Det er
avgjørende at tjenesten som helhet hegner om brukerens verdighet i alle sammenhenger,
også der tvang brukes.
Dyktige fagpersoner ble fremhevet som avgjørende for at tjenesten skal være god.
Dyktige fagpersoner ble beskrevet som fagfolk som gir god og riktig behandling, som finner
ut hvilken behandling som er best til enhver tid, og som innhenter annen kompetanse når
det trengs. Pasientene uttrykte også at de ønsker fagpersoner som inviterer til samtale, som
er lette å snakke med, som lytter, og som har tid til å snakke. Brukere beskrev også mange
situasjoner der fagpersoner ser etter signaler, forstår dem, og følger opp signalene brukere
gir om sin egen situasjon. De har særlig kunnskap om hvordan kriser kan bygge seg opp, og
kan dermed bidra til å forebygge. De er til å stole på slik at de følger opp planer og avtaler
som er gjort med brukeren. En dyktig fagperson opptrer støttende, og gir ros når brukeren
har fått til noe, og gode råd når det er noe brukeren ikke makter. Videre ønsket de mer
forutsigbarhet, fleksibilitet, informasjon, samhandling, felles beslutninger, sosial kontakt,
utviklingsmuligheter og ansvarsfrihet (Steinsbekk et al, 2013).
Det er også påpekt fra pasienthold at diagnoser og behandlingsvurderinger ikke
sjelden oppleves som å ha usikker gyldighet. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk
helse (LPP) har i forbindelse med høringen til proposisjon 147 L 2015-2016 «Endringer i
psykisk helsevernloven mv.» (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) uttalt: «Forskjellige
leger kan komme frem til forskjellige diagnoser eller vurderinger. Når legens vurdering kan
føre til bruk av tvang og pasientens tap av styring over deler av sitt liv, er det riktig å få frem
flere begrunnede meninger om saken. LPP støtter innføring av plikt til å rådføre seg med
annet kvalifisert personell ved alle legeundersøkelser som kan føre til tvungent vern» Iflg
høringen ble forslaget også støttet av bl.a. Mental helse, Nasjonalt kompetansesenter for
psykisk helsearbeid (NAPHA) og Norsk senter for menneskerettigheter.
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I sin Ph.D. studie (Patients’ Experience of Coercion in Mental Health Care. Ph.D.
thesis. Oslo: Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, UiO, forsvart 4.5.2018)
undersøkte psykolog Olav Nyttignes og kolleger opplevelsen av tvang i psykisk helsevern.
Analyse av referater fra åpne dialogmøter viste at de som var misfornøyde med tvang
beskrev tvang med svært negative ord som krenkelse og mishandling (Nyttingnes et al,
2016). De vurderte at medisiner mot psykose hadde virket dårlig for dem, og at denne
behandlingen likevel fortsatte under press og tvang.
Ut fra disse erfaringer utviklet de et spørreskjema for å måle opplevelse av tvang:
Experienced Coercion Scale – ECS (Nyttingnes et al, 2017) som ble administrert overfor unge
i alderen 13-17 år som var innlagt for behandling. I Norge er det per 100 000 i alderen 0-17
kun 26 senger for innlagte pasienter. Disse er belagt med 180 pasienter I løpet av et år som
står for 249 innleggelser (Helsedirektoratet 2014). Forfatterne undersøkte 96 av 132
ungdommer som var funnet egnet for studien (Nyttingnes et al, 2018). Av de 96 hadde 18
vært tvangsinnlagt og 8 var blitt utsatt for en eller annen form for tvang i løpet av de siste tre
ukene. Blant de 96 pasientene var det 46 som var enige i at de trengte innleggelse for
behandling. Til tross for dette opplevde en fjerdedel av disse høy grad av tvang.
Blant de 50 som var uenige i at de trengte behandling, angav 28 (56%) lav grad av
opplevd tvang. Interessant nok angav frivillig innlagte ungdommer høyere grad av opplevd
(ikke de facto) tvang hvis det forelå uformelt press om behandling fra foreldre eller verger.
Men hvis de var tvangsinnlagt opplevde ungdommene som ble utsatt for uformelt press fra
foreldre eller verger mindre tvang. Hos ungdom var det behandling og tiltak for
spiseforstyrrelser som bidro mest til høy opplevd tvang, mens ungdommer med psykose
rapporterte lav opplevd tvang og var stort sett i frivillig behandling.
Noen av deltakerne mente at når man først hadde vært innlagt på tvang, og fått en
diagnose, var det lettere å tvangsinnlegge dem igjen. En følge av dette er at pasienter kan
oppleve det som «farlig» å møte opp til vanlige samtaler (Sandholm 2014) og snakke om
eventuelle plager da disse lettere vil bli oppfattet som uttrykk for psykose og dermed øken
sjansen for tvangsinnleggelse. Slike synspunkter sammenfaller med en annen studie der
pasientene sier at dårlige erfaringer med tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering fører til
at de kvier seg for å snakke åpent med fagpersoner i frykt for å bli tvangsinnlagt igjen eller
økt medisinering (Høiseth et al, 2016).
Rent vitenskapelig sett er det mange begrensninger ved undersøkelsen til Nyttingnes
som derfor ikke tillater bombastiske konklusjoner. Likevel er det av interesse å lese at i en
modell som ble utviklet for å forstå hvilke faktorer som farget opplevelse av tvang fant han
at sentrale faktorer var pasientens vurdering av om bruken av tvang er rimelig, og om den
var rettferdig besluttet og gjennomført.
Det har fra enkeltpasienter også vært fremsatt krav om reservasjonsrett mot
tvangsmedisinering (Nesset & Teien, 2017). Det henvises til FNs konvensjon om rettighetene
til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD). I påvente av «et generelt forbud mot
tvangsmedisinering, eller enda bedre: implementering av CRPD-konvensjonen på allment
juridisk nivå», mener disse at det må åpnes for individuell reservasjonsrett mot alle typer
tvangstiltak gjennom bindende forhåndserklæringer. Det er spesielt bruk av legemidler som
tvangsmiddel disse reagerer mot.
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Tvangstiltak overfor personer som har bakgrunn fra en annen kultur eller som har
kommet til Norge som politiske flyktninger reiser spesielle utfordringer (Silove et al,2017). En
del har vært forfulgt, fengslet og også vært utsatt for tortur. En psykose hos disse kan være
utløst av opplevelser i Norge på grunn av deres sårbarhet som mishandlingen i deres
hjemland har medført. Disse kan derfor oppleve tvang som en repetisjon av de overgrep de
har vært utsatt for og da også forstå tvangstiltak i en annen kontekst enn etniske nordmenn.
Det kan bidra til mer uttalte psykotiske symptomer (Berg et al, 2015) og større aggresjon for
å beskytte seg mot det de opplever som gjentagelse av overgrep på politisk og ikke
psykiatrisk grunnlag. Asylanter fra land hvor psykiatri er misbrukt av myndighetene for å
kontrollere og uskadeliggjøre politisk opposisjon kan reagere på samme måte.
Det er også holdepunkter fra Norske undersøkelser at spesielt yngre immigranter
med lite utdannelse som blir psykotiske kan ha flere vrangforestillinger enn etnisk norske
som utvikler psykose (Berg et al, 2014). En del immigranter og flyktninger kan også ha
opplevd diskriminering i Norge og derfor tenkes å forstå tvangstiltak som uttrykk for at de
kommer fra andre kulturer og ikke som begrunnet i deres psykotiske tilstand (Berg et al,
2011). Det er imidlertid lite norsk forskning på den undergruppen av personer men enn
annen kulturell bakgrunn hvor tvangstiltak må gjennomføres.

3.4 Juridiske synspunkter
Det er ulike syn på bruk av tvangsmidler og tvangsbehandling. Gjennomgående har
norske rettsinstanser, inklusive høyesterett og utvalg støttet at det i noen tilfeller kan være
forsvarlig å gjennomføre tvangsbehandling. Men enkelte jurister er også svært kritiske til
denne tolkningen av Psykisk helsevernloven. En kritiker av tvangsbehandling konkluderer
med at «Dagens praksis med omfattende tvangsmedisinering av pasienter innen psykisk
helsevern kan ut fra gjeldende kunnskapsgrunnlag ikke forsvares rettslig. Praksisen er i strid
med loven og menneskerettighetene. For den psykisk syke pasienten er det en fundamental
mangel på rettssikkerhet» (Lund 2017). Han kritiserer både domstoler (inklusive
Høyesterett) og myndigheter for unnfallenhet og i for stor grad å lytte til eksperter, i denne
sammenheng i det alt vesentlige psykiatere. Han problematiserer i den sammenheng også
fylkesmennene/fylkeslegenes behandling av klagesaker. I 2014 ble totalt 1 058 klager om
behandling uten pasientens samtykke i det psykiske helsevernet behandlet. Lund anfører at
bare tre prosent av klagene ble gitt medhold, i realiteten slik at vedtaket ble endret, hvilket
Lund mener er uakseptabelt lavt. Fem prosent av vedtakene ble opphevet på grunn av
saksbehandlingsfeil.
Det er spesielt bruk av legemidler som tvangsbehandling som kritiseres, og det
brukes harde ord mot tvangsmedisinering: «Det dramatiske ved dette er ikke bare at
fagmiljø og helsemyndigheter i alle år har påstått at kravet om stor sannsynlighet uten
problemer kunne oppstilles. Men når det nå er påvist at tvangsbehandlingspraksisen
nærmest har vært et storstilt ulovlig eksperiment i strid med torturforbudet, hvor mange er
feilbehandlet for hver som har hatt nytte av medisineringen, møtes det med en øredøvende
taushet. Tvangspsykiatrien og helsemyndighetene trekker på skuldrene og praksisen
fortsetter som før – i strid med loven».
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3.5 Psykiateres synspunkter7
Tvang oppfattes av leger, og også for andre faggrupper innen det PHV som siste utvei
når alternative fremgangsmåter ikke lykkes og kriteriene for å bruke tvang er tilstede
Frivillighet er og blir målet. Det er også en psykologisk belastning å påtvinge et annet
menneske en behandling de ikke ønsker og som noen ganger også setter seg fysisk til
motverge. Man ønsker å vise pasientene respekt og bevare deres verdighet vel vitende om
at mange pasienter ikke opplever det slik.
Mange leger har derfor uttrykt et ønske om et lovverk som ytterligere innskrenker
muligheter for å bruke tvang. På den annen side er det situasjoner hvor alternativer til en
eller annen form for tvangsmiddelbruk ikke er mulig, f.eks. svær utagering med vold mot
personalet (og pårørende og utenforstående). Overhengende suicidalfare er også situasjoner
hvor tvangsmidler kan måtte iverksettes. De fleste har en viss toleranse for bruk av
tvangsmidler i slike situasjoner hvis man ikke kommer til målet på annenmåte.
Tvangsbehandling er etisk sett mer komplisert. Det er personer som er så syke at
deres evne til egenomsorg og beskytte seg mot fare er så stor at de kan påføre seg selv
alvorlig helseskade og endog påskynde død. Legen kommer i klem mellom
menneskerettigheter på den ene siden og legenes plikt til å redde liv og unngå alvorlig
helseskade hvis en person ikke selv ser at dette kan bli konsekvensen av manglende
psykiatrisk behandling. Skal mennesker ha rett til å gjøre valg som kan påføre dem alvorlig
helseskade eller død når de har usikker eller manglende samtykkekompetanse?
Tilleggsproblemer som legene står opp i er dessuten at samtykkekravene er vagt
definert som omtalt under senere. Likeledes er det et stadig tilbakevendende problem at
vurdering av fare ikke er en eksakt vitenskap og derfor vil måtte ha elementer av skjønn. Alle
disse forholdene er drøftet i kapitlene 12 og 14.
Den som skal vurdere et tiltak som tvangsmidler må kunne vurdere både
indikasjonen og effekten, også med hensyn til somatiske forhold. Det gjelder også mekaniske
tvangsmidler hvor risikofaktorer for somatiske komplikasjoner (f.eks. blodpropp, hjertekar
systemet; lungefunksjon) må has in mente ved indikasjonsstilling.

3.6 Fastlegers synspunkter på tvang8
Selv om det er en intensjon i revisjonen av Psykisk helsevernloven 2017 at bruken av
tvang skal ned, så sitter tradisjonen med ønske om bruk av tvang igjen i mange av de
psykiatriske sykehusene. Fremdeles rapporteres det om erfaringer fra allmennleger om at en
blir møtt med at pasienten ikke er syk nok om en ikke er villig til å bruke tvang, slik at
allmennlegen føler seg presset til å sette samtykkekompetansen til side og lytte til rådene fra
spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke heldig. Siden det i løpet av de senere årene har vært
flere endringer i psykisk helsevernlovens ordlyd, vil allmennlegene ofte være prisgitt den
informasjon vakthavende lege på akuttpsykiatrisk enhet sitter på og de rådene
7

Avsnittet under 3.5 bygger på arbeidsgruppen og styrets inntrykk fra samtaler med psykiatere rundt om i
Norge.
8
Her og i det videre dokumentet er all informasjon under overskriften «Fastlegers synspunkter» basert på svar
fra styret i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) avgitt til Npf i forbindelse med utarbeidelsen av
dokumentet.
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vedkommende gir med hensyn til anvendelsen av loven ved den konkrete innleggelsen. Selv
om de kommunene har sendt videre informasjon til fastlegene om endringene i loven, kan
det synes som om opplæringen, kunne vært bedre. Turnuslegene som er på Fylkeslegenes
kurs i forbindelse med oppstart av turnustjeneste i kommunen, får god gjennomgang av
lovgivning og praktisk anvendelse. Kanskje kunne et liknende kursopplegg vært tilbudt
allmennlegekorpset? I forbindelse med endringene i førerkortforskriftens helsekrav, ble det
satt av betydelig med tid og penger til slik informasjon og kursing i regi av Fylkesmannen
Fastlege er de som kjenner pasientene sine best ved at de ofte har kjent
vedkommende over lang tid og gjennom ulike faser av sykdommen. Fastlegene har ofte god
oversikt over nettverkene til pasientene sine og hvilke tiltak som kan settes inn for å
stabilisere en situasjon som for en uerfaren legevaktslege kan oppfattes som kaotisk og
utrygg slik at det ender med en innleggelse under tvang «for å være på den sikre siden». En
del pasienter har også personlighetsforstyrrelser og en «suicidal» atferd og
kommunikasjonsform. Dette er pasienter oftest ikke bør legges inn, men håndteres i de
vanlige strukturene en har lokalt når de opplever sine «kriser».

3. 7 Npfs synspunkter på bruk av tvang innen det psykiske helsevern
•
•
•

•
•

•

•

Økt fokus på frivillighet må medføre tilførsel av flere ressurser både til intramurale og
ekstramurale tjenester.
Npf er enig i at tvang fortsatt antagelig brukes for mye i norsk psykiatri og at tiltak for
å redusere dette er påkrevet.
Npf mener at selv om tvangstiltak prinsipielt kan vurderes å være et brudd på
menneskerettighetene kan det både innen det psykiske helsevernet og innen
somatisk medisin oppstå situasjoner hvor tvang kan være den eneste måten å
forhindre alvorlig helseskade eller endog død. Npf mener derfor at tvangsmidler
fortsatt må kunne brukes i spesielle tilfeller.
Npf mener samtidig at enhver pasient, innen både somatisk og psykisk helse, har rett
til å reservere seg mot en bestemt type behandling.
Npf kan ikke se at det i praksis vil være mulig i enhver situasjon uansett å respektere
en pasients bestemmelse foretatt i samtykkekompetent tilstand om at tvangsmidler i
form av medisiner eller ECT aldri skal brukes. Det er ekstreme situasjoner hvor
voldelig utagering, eller psykosen, er så akutt og voldsom at det kan overstige en
enhets mestringsevne for en kortere periode. Slike episoder kan også være forbundet
med massive fysiologiske endringer som kan øke risiko for akutt død, f.eks.
schizofrent delir.
Men Npf er enig i at å overstyre en pasients bestemmelse kun skal gjøres i utvalgte
tilfeller hvor det er akutt fare for pasientens egen eller andres helse
(farlighetskriterium), og at man samtidig ikke kan mestre situasjonen ved hjelp av
ikke-biologiske tvangsmidler. I slike situasjoner bør man i ettertid drøfte indikasjonen
med kontrollkommisjonen. Alle avdelinger bør også ha tilknyttet en etisk komité eller
etikkgrupper (se punkt 17.9, side 120) som man kan drøfte slike tiltak med.
Npf ser at mange pasienters opplevelser av tvangsmiddelbruk og tvangsmedisinering
kan oppleves som traumatiske og som overgrep. Vi er enige i at dette ikke er
akseptabelt. Det tilsier akutt behov for endringer i måten tvang utøves på innen det
psykiske helsevern.
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•

•
•
•
•

•

Npf ser også at de psykologiske aspektene knyttet til tvangstiltak kan være
utilstrekkelig ivaretatt, og at det kan være en fare for at spesielt tvangsbehandling i
noen (enkelte?) tilfeller kan oppleves som tingliggjøring ved at det fokuseres på
symptomer og adferd, og ikke mennesket bak symptomene.
Npf mener at alt helsepersonell som deltar i bruk av tvang må ha gjennomgått
undervisning med fokus på bedre psykologisk og sosial gjennomføring av tvang.
Npf mener også at det må være en løpende undervisning omkring hvordan
tvangsbruk kan forebygges og hvis tvangstiltak ikke kan unngås, hvordan slike kan
gjennomføres med minst mulig psykologisk belastning for pasienten.
Npf ser at tvangsbehandling kan komme i konflikt med menneskerettighetene
Men Npf mener samtidig at det ikke å gjennomføre behandling hvis faren for alvorlig
helseskade for en selv eller andre eller endog død er overhengende, og personen
vurderes som ikke samtykkekompetent, bryter med legers hippokratiske ed om å
redde liv. Skal dette prinsippet fravikes må samfunnet være villig til å tolerere alvorlig
helseskade og dødsfall som antagelig kunne vært unngått. Npf stiller seg tvilende til
om det er villighet til en slik nihilistisk holdning, ikke minst også fra pårørendes side.
Fylkeslegene bør tilby et kurs om gjeldende lovgivning og anvendelse i praksis for
allmenlegekorpset som tilsvarer kurset som leger som begynner i turnustjeneste i
kommunene får.
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4. TVUNGEN PSYKIATRISK OBSERVASJON OG TVANGSINNLEGGELSE
UTEN TIDSBEGRENSNING
I den reviderte loven om psykisk helsevern som trådte i kraft 2017, er det fortsatt
hjemmel for to typer tvangsinnleggelser på psykiatrisk institusjon. Som før kan man enten
begjære en person innlagt til tvungen observasjon i inntil 10 dager, iht § 3-2 i Psykisk
helsevernloven, eller man kan legge en person inn med begjæring om etablering av TPH, iht
§ 3-3 i den samme loven. Fortsatt skal hovedkriteriet være at pasienten har en alvorlig
sinnslidelse. Dernest skal minst ett tilleggskriterium kunne påberopes; enten
behandlingsmessige hensyn (behandlingskriteriet), eller farekriteriet.

4.1 Lovverk
4.1.1 Tvungen observasjon (§3-2)
De samme hoved- og tilleggsvilkårene må være til stede ved en innleggelse til
tvungen observasjon i inntil 10 dager, som ved en innleggelse til TPH, og behandlingskriteriet
kan kun anvendes ved fravær av samtykkekompetanse.
3-2. Vilkår for vedtak om tvungen observasjon: På bakgrunn av opplysninger fra
legeundersøkelsen etter § 3-1 foretar den faglig ansvarlige en vurdering av om de følgende
vilkårene for tvungen observasjon 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 mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og
alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.
4. Det er overveiende sannsynlig at pasienten fyller vilkårene for tvungent
psykisk helsevern etter § 3-3 nr. 3.
5. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten
tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til § 3-5.
6. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.
7. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungen observasjon bare finne
sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste
løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende
og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges
særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre
for vedkommende. Tvungen observasjon kan ikke vare ut over 10 dager fra
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undersøkelsens begynnelse uten pasientens samtykke. Dersom pasientens
tilstand tilsier at det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges inntil 10 dager
etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder.
Tvangsobservasjon innebærer at «den faglig ansvarlige treffer vedtak på grunnlag av
foreliggende opplysninger og egen personlige undersøkelse av pasienten, etter samråd med
annet kvalifisert helsepersonell». Den faglig ansvarliges vedtak skal straks nedtegnes og
inneholde:
a) vurderingen av vilkårene for vernet, jf. §§ 4- 1 til 4-3,
b) om vedtaket innebærer en overføring fra frivillig vern, jf. § 2-5,
c) angivelse av den avveining som er gjort mellom fordelene og ulempene ved
tvangsinngrepet, herunder forventet behandlingsmessig effekt og risiko for varig
skade som følge av tvangsinngrepet,
d) pasientens holdninger til og erfaring med bruk av tvang,
e) hva annet kvalifisert helsepersonell har hatt av oppfatninger, og
f) om pasienten har gitt uttrykk for eller gitt sin tilslutning til frivillige tiltak, eventuelt
hvilke.»
4.1.2 Tvangsinnleggelse (jf. §3-2 og §3-3)
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.
4. Pasienten mangler samtykkekompetanse, jfr pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3.
Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv
eller helse.
5. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende
behandling og omsorg og er godkjent i henhold til § 3-5.
6. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.
7. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungent psykisk helsevern bare finne sted
der hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for
vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for
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andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning
det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende. Den faglig ansvarlige treffer
vedtak på grunnlag av både foreliggende opplysninger og egen personlig undersøkelse av
pasienten. Vedtaket, samt grunnlaget for vedtaket, skal straks nedtegnes i journal.
Dersom vurderingen ikke medfører et vedtak, bør det også journalføres.
Et problem er når komparenter og pasienten gir motstridende opplysninger. Selv om
pasienten fremstår helt upåfallende i undersøkelsessituasjonen, er den faglig ansvarlige nødt
til å ta hensyn til foreliggende opplysninger fra andre. Dette er spesielt viktig om det kan ha
alvorlige konsekvenser for pasienten selv eller andre personer dersom tvungen observasjon
ikke etableres.
§ 4-2. Vern om personlig integritet
Restriksjoner og tvang skal innskrenkes til det strengt nødvendige, og det skal så langt det er
mulig tas hensyn til pasientens syn på tiltaket. Det kan bare benyttes tiltak som gir en så
gunstig virkning at den klart oppveier ulempene med tiltaket. Er mindre inngripende tiltak
tilstrekkelig, skal disse benyttes. Ved lovendringen av 10. februar 2017 er § 4-2 utvidet med
flere nye ledd med vekt på pasientens uttalerett og medvirkning.
4.1.3 Innleggende instans
På dagtid skjer de fleste innleggelser med begjæring om TPH, av fastleger, akutt-team
ved DPS eller behandlere ved psykiatriske poliklinikker. Utenfor ordinær arbeidstid vil de
fleste innleggelsene skje via legevaktene. Det fremgår av lovkommentaren til §3-1 at:
Uttalelsen skal blant annet inneholde legens vurdering av om de materielle vilkårene
for etablering av tvungent psykisk helsevern i § 3-3 nr. 3 er oppfylt, eller om det er
overveiende sannsynlig (sannsynlighetsovervekt) at vilkårene er oppfylt, slik at det kan
etableres tvungen observasjon (jf. § 3-2 første ledd nr. 4). Legen må også vurdere pasientens
samtykkekompetanse, jf. §§ 3-2 første ledd nr. 3 og 3-3 nr. 4. Det må være åpenbart for
undersøkende lege at pasienten ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter.
Undersøkende lege vil imidlertid ha kortere tid og mindre informasjon tilgjengelig for sin
vurdering enn den faglig ansvarlige legen for etablering av tvungen observasjon eller
tvungent psykisk helsevern. Det kan derfor ikke kreves like stor grad av sikkerhet og
grundighet hos undersøkende lege. Undersøkende lege skal ikke treffe avgjørelse om
samtykkekompetansen, men avgi en uttalelse. Avgjørelsen skal treffes av innleggende lege.
Se nærmere om vurderingen av samtykkekompetanse under § 2-1.
Av dette følger at innleggende instans som legevakt, som ofte har knapt med tid til å
vurdere pasienter og heller ikke vil ha tilgang på viktige journalopplysninger om pasienten
deriblant tidligere vurderinger av farlighet, vil ha dårligere grunnlag for å gjøre en vurdering
av hvorvidt pasienten er samtykkekompetent eller ikke. Hvis pasienten tidligere er vurdert
som potensielt farlig i lignende kliniske situasjoner, vil det ha betydning for hvilke
tilleggskriterier som kan/bør påberopes ved innleggelsen.

38

4.1.4 Konvertering fra frivillig innleggelse til tvangsinnleggelse (jf. § 3-4)
Utgangspunktet for behandling i psykisk helsevern er frivillighet. Det såkalte
konverteringsforbudet er innført for å sikre at pasienter ikke skal unnlate å oppsøke psykiske
helsevern frivillig av frykt for å bli overført (konvertert) til TPH. Forbudet er hjemlet i psykisk
helsevernloven §3-4 og gjelder både ved poliklinisk behandling og ved innleggelse i
sengepost. For at en pasient som mottar frivillig poliklinisk behandling kan sies å være under
psykisk helsevern, og således omfattes av konverteringsforbudet, må det foreligge et
behandlingsopplegg av et visst omfang. Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet, og
ved vurderingen må det ses hen til hvordan behandlingen er lagt opp og om det er etablert
faste timeavtaler for behandling. Nyhenviste pasienter som kun har hatt sporadiske avtaler
på en poliklinikk vil ikke omfattes av forbudet (Elde & Riedl, 2014).
«Konverteringsforbudet gjelder også når tilstanden til en pasient som er under frivillig
behandling blir forverret, og pasienten som følge av dette mister samtykkekompetanse i
relasjon til helsehjelpen. Pasienten kan da ikke lenger samtykke til hjelpen, og frivillig
behandling er ikke lenger aktuelt. Dersom det da vurderes at vilkårene for TPH er til stede,
skal frivillig psykisk helsevern først oppheves, ved at pasienten skrives ut, før vanlig
prosedyre for etablering av tvungent vern iverksettes. En slik utskriving skal være reell i den
forstand at pasienten skal få informasjon om at han ikke lenger er under behandling og står
fritt til å forlate poliklinikken eller sykehuset. Han kan videre rådes til å la seg undersøke av
en lege for ny innleggelse under TPH, men det må være både praktisk mulig og forsvarlig for
pasienten å forlate sykehuset eller poliklinikken. Deretter kan sykehuset eller poliklinikken
informere fastlege, ev. pårørende om at pasienten ikke lenger er under behandling, men at
man anbefaler at vedkommende bringes til lege for vurdering av innleggelse under TPH.
Dersom pasienten motsetter seg dette, er det aktuelt å be kommuneoverlege om å begjære
tvungen legeundersøkelse» (Melle & Melle, 2018).
«I lovteksten er det åpnet for en snever unntaksbestemmelse der konverteringsforbudet
kan settes til side dersom pasienten utgjør en "nærliggende og alvorlig fare for eget eller
andres liv eller helse". I slike tilfeller kan pasienten holdes tilbake ved poliklinikk eller i
sengepost inntil han blir vurdert av lege for innleggelse under TPH. På sengepost må dette
gjøres av en uavhengig lege som ikke er ansatt på samme avdeling, mens det på poliklinikk
kan være samme lege som behandlet pasienten under frivillig vern som søker om innleggelse
til TPH. Kravet til fare skal tolkes strengt, og faretilstanden skal forventes å vedvare ut over
et par dager. Dersom faresituasjonen skyldes en akutt hendelse og forventes å avta innen
kort tid skal man heller vurdere å holde pasienten tilbake på nødrett enn å konvertere til
TPH» (Melle & Melle, 2018). Kontrollkommisjonene hadde i løpet av 2014 mottatt 168
redegjørelser for unntak fra konverteringsforbudet, mot 161 redegjørelser året før. – Ragnar
sender Ulrik forslag til revisjon av tekst.

4.2 Alvorlig sinnslidelse
Begrepet «alvorlig sinnslidelse» i Psykisk helsevernloven er et juridisk begrep som
ikke motsvares av noen medisinsk diagnose. Vilkåret er en videreføring av Lov om psykisk
helsevern av 1961 § 5 og praksis etter den gamle loven er fortsatt relevant. Høyesterett har i
en rekke dommer avklart det nærmere innholdet i og grensen for hva som kan anse som en
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alvorlig sinnslidelse (Rt-2015-913, Rt-1987-1495 og Rt-1988-634). I Rt-2015-913 uttaler
Høyesterett i avsnitt 28-29:
Begrepet «alvorlig sinnslidelse» er en relativt åpen ordlyd, men den er ment først og
fremst å omfatte psykoser og tilstander som ligger nær opp til slik lidelse, jf. blant annet
Ot.prp. nr. 11 (1998-1999) side 76, samt Rt-1987-1495. Kjernen i psykosebegrepet er i
samme proposisjon omtalt slik på side 77 første spalte:
«I faglitteraturen er psykoser vanligvis forklart som sinnslidelser hvor det har utviklet
seg en svekkelse av psykiske funksjoner av en slik grad at det griper sterkt inn i
personens sykdomsinnsikt, evne til å møte dagliglivets krav og evne til å bevare
kontakt med virkeligheten. Begrepet er imidlertid ikke eksakt og velavgrenset.»
«Hvorvidt vilkåret om alvorlig sinnslidelse er oppfylt knytter seg til grunnlidelsen, se
Rt-2001-1481 (s. 1487). Personer med kroniske psykotiske lidelser vil derfor fortsette å ha en
alvorlig sinnslidelse i lovens forstand i symptomfrie perioder dersom fraværet av symptomer
settes i sammenheng med antipsykotisk medikasjon.
I Rt-2015-913 uttaler i Høyesterett avsnitt 29:
Når det gjelder hvilke grensetilfeller som kan omfattes i tillegg til psykosene heter det på
samme side (i Rt-1987-1495 s 77) under henvisning til en uttalelse fra Helsedirektoratet, at
man «…vil stå overfor en helhetsvurdering, hvor ikke bare selve sykdomstilstanden, men
også de utslag den gir seg, må tillegges stor vekt. Utgangspunktet er at karakteravvik –
herunder psykopati – i alminnelighet ikke kan ansees som alvorlig sinnslidelse, men det kan
være hjemmel for å tvangsinnlegge personer med svære karakteravvik, hvor lidelsen
medfører tap av mestrings- og realitetsvurderingsevnen.»
I utgangspunktet er begrepet alvorlig sinnslidelse nær knyttet til psykosene, men
også andre psykiatriske lidelser kan ha en alvorlighetsgrad som gjør at pasientene kan anses
som «alvorlig sinnslidende». I henhold til forarbeidende til lov om endringer i psykisk
helsevernloven Ot.prp.nr.65 (2005-2006) s. 74 er det avgjørende om «Spørsmålet er om
sykdommen får så store konsekvenser for pasientens funksjons- og realitetsvurderende
evner at tilstanden kan sidestilles med en psykosetilstand».
I Rt-2015-913 stadfestet Høyesterett for eksempel at alvorlig anoreksi i gitte tilfeller
kan anses som en alvorlig sinnslidelse. Rt-2015-913 viser til Statens helsetilsyns retningslinjer
fra 2000 vedrørende behandling av alvorlige spiseforstyrrelser (IK-2714). Tilsynet påpeker at
anoreksi vanligvis ikke er en alvorlig sinnslidelse. Videre påpekes det:
«I enkelte tilfelle vil imidlertid kroppsoppfatningen, selvbildet og virkelighetssansen
hos en anorektiker være så fordreid at en kan snakke om vrangforestillinger av psykotisk
natur. Ut fra en helhetsvurdering av pasientens tilstand og de utslag den gir, vil en i sjeldne
tilfeller kunne anse at tilstanden faller inn under begrepet alvorlig sinnslidelse».

4.3 Behandlingskriteriet
Med behandlingsmessige hensyn menes at vilkåret for en innleggelse med begjæring
om TPH er til stede dersom personens psykiske helsetilstand ganske sikkert vil forverres uten
en slik innleggelse. Man kan altså gripe inn i og stanse en sykdomsprosess før psykosen eller
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manien blir gjennomgripende eller overstyrende. Dette kalles behandlingsvilkårets negative
side, eller forverringsalternativet.
Behandlingsvilkårets positive side vil argumentere for at pasienten helt åpenbart
forspiller sin mulighet til å oppnå vesentlig bedring av sykdomsbildet ved å motsette seg et
opphold på sykehus.
Det nye elementet i loven fra 2017 er at hvis pasienten har samtykkekompetansen i
behold, trumfer denne behandlingskriteriet. Dette betyr i praksis at en innleggelse mot
pasientens vilje, som er motivert av å skulle forhindre ytterligere forverrelse eller gi vesentlig
bedring av pasientens psykiske helsetilstand, ikke lenger kan skje, så sant pasienten vurderes
som samtykkekompetent.

4.4 Farekriteriet
Vilkåret om fravær av samtykkekompetanse for å kunne bruke tvang gjelder ikke
dersom man mener pasienten er til fare for eget liv, eller andres liv eller helse. Da kan en
tvangsinnleggelse skje uavhengig av pasientens samtykkekompetanse. Det er viktig å
understreke at om pasienten kun er til fare for egen helse, men ikke anses å være suicidal,
kan man ikke påberope seg farekriteriet i forbindelse med en ønsket tvangsinnleggelse.
Fatter man et vedtak om innleggelse til enten tvungen observasjon i inntil 10 dager
(§3-2), eller til TPH (§3-3), skal det i vedtaket opplyses om (jf. §3-3a):
1)

Hvordan man har vurdert vilkårene for vedtaket, jf. §§ 3-2 og 3-3.

2)

At man tilkjennegirom vedtaket innebærer en overføring fra frivillig vern.

3)

Hvordan fordelene og ulempene ved tvangsinngrepet, herunder forventet
behandlingsmessig effekt og risiko for varig skade som følge av
tvangsinngrepet, er vurdert.

4)

Hva slags holdning pasienten har til bruk av tvang, og hvilke erfaringer
pasienten eventuelt har gjort seg med bruk av tvang.

5)

Hvordan pasienten forholder seg til frivillige tiltak

Videre betyr det at en pasient som på innleggelsestidspunktet ble vurdert til ikke å
være samtykkekompetent, og som derfor ble tatt imot til TPH, likevel kan avslutte
behandlingen etter eget ønske, dersom han, som en følge av behandlingen på sykehuset,
gjenvinner sin samtykkekompetanse.
Retten til å avslutte behandlingen gjelder selv om pasienten har en alvorlig
sinnslidelse, og selv om helsepersonellet mener at pasienten er i behov av videre
behandling. Manglende samtykkekompetanse er således et vilkår for bruk av tvang i det
psykiske helsevernet for å bedre pasientens helsetilstand.
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4.5 Tvangsinnleggelse for rusbehandling
Lovgrunnlaget for tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige er §§10.2, 10.3 eller 10.4
i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven).
Innleggelse etter §10.2 innebærer at en person kan tilbakeholdes i inntil 3 måneder grunnet
pågående livstruende rusmiddelbruk, §10.3 anvendes for gravide som står i fare for å skade
fosteret med sitt pågående rusmiddelbruk, og §10.4 innebærer tilbakeholdelse i institusjon
av rusmiddelavhengige ved eget samtykke. I 2015 ble det rapportert 155 ordinære og 112
midlertidige vedtak med hjemmel i §10-2, og 25 ordinære og 37 midlertidige vedtak med
hjemmel i §10-3 i Helse- og omsorgstjenesteloven (Helsedirektoratet, 2016).
Det er et paradoks at Helse- og omsorgstjenesteloven gir åpning for
tvangsinnleggelse av personer med primær og livstruende ruslidelse uten at leger har
innleggelsesrett. Denne bestemmelsen er også lite kjent blant leger. Kommunene, ved NAV,
har enerett på utredning og innstilling overfor fylkesnemnda, som tar den endelige
avgjørelsen om tvangsinnleggelse (Kristensen et al, 2018). Hastevedtak kan gjøres av juristen
i fylkesnemnda alene. Dette må ettergodkjennes av nemnda innen to uker for å være gyldig.
På dette område er det behov for en lovendring. Et minimum av endring bør være at
leger også kan gå direkte til fylkesnemnda, eventuelt tvangsinnlegge pasienter direkte for
alvorlig ruslidelse, gitt at alvorlig rusmiddelavhengighet er et helseproblem. I dag er ingen
leger representert i fylkesnemnda som gjør vedtak om tvangsinnleggelse. Beholdes
fylkesnemndene, er styrket legekompetanse i nemnda nødvendig. Et tilleggsproblem er at
anledningen til å oppheve vedtaket før tre måneder er gått er sterkt begrenset selv når
fagmiljøene er tvilende til effekten av tiltaket. Det er i det hele tatt fortsatt uklart hvem som
vil ha utbytte av §10-2 innleggelser. På dette området er det behov for en metodevurdering.
Pasienter kan være innlagt under tvang ihht annet lovverk enn PHL i institusjon i det
psykiske helsevernet (jfr. PHL § 1-1a). Imidlertid har leger i og utenfor det psykiske
helsevernet hverken innleggelsesrett eller vedtaksansvar for pasienter innlagt mot egen vilje
etter annet lovverk som f.eks Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10.2 og 10.3. Disse
pasientene får tidvis sin første del av oppholdet i institusjoner i det psykiske helsevernet. Fra
Bergen rapporteres om fem pasienter innlagt etter §10.2 eller §10.3 i psykisk helsevern i
2017. Slike opphold får da mer preg av «oppbevaring» i påvente av plass i institusjoner for
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Under opphold i psykisk helsevern vil man
imidlertid kunne anvende tvangsmidler som beskrevet i PHL kap 4 (f.eks. skjerming,
mekaniske tvangsmidler, kortidsvirkende legemidler), men ikke tvungen undersøkelse eller
behandling, jfr §4-4 i PHL. Noen pasienter overføres også fra rusinstitusjoner under tvang
ihht. Helse- og omsorgstjenesteloven til institusjoner i psykisk helsevern hvis man mener at
rusinstitusjonen ikke er i stand til å håndtere utagerende eller voldelig atferd.
Npf finner det problematisk at pasienter som er i behov av innleggelse mot sin egen
vilje ihht annet lovverk enn PHL kan innlegges i institusjoner i det psykiske helsevernet og
der bli underlagt tvangstiltak hjemlet i PHL som ikke er tilgjengelige i ordinær sengepost i
TSB. Ved behov for bruk av tvangsmidler bør dette hjemles i samme lovverk som
innleggelsen hjemles, og institusjoner som kan ta imot pasienter ihht et slikt lovverk må også
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være i stand til å ivareta pasienten i alle faser av innleggelsen, også ved utagering og fare for
vold.
Npf vil også påpeke at det er en betydelig risiko for at antall på §10-2 øker hvis en
utvider retten til å begjære innlagt på §10-2 uten at det gjøres noe med institusjonens
anledning til å overprøve grunnlaget for denne typen tvangsinnleggelse. Selv en relativt liten
økning i antall §10-2 innleggelser vil overstige kapasiteten til å ta imot disse pasientene både
innenfor regionene og på landsbasis. Behovet er allerede i dag større enn kapasiteten ift
plasser. Det er ikke alle steder i landet det finnes egne enheter for §10-2 pasienter. I
Stavanger blir eksempelvis disse pasientene innlagt i en psykiatrisk akutt post i 3 måneder
med alle de utfordringene dette representerer både for §10-2 pasienter og øvrig innlagte
psykisk syke pasienter.

4.6 Fastlegers synspunkt
Psykisk helsevernloven (PHVL) ble endret 1.9.2017, og det kreves nå at pasienten
åpenbart ikke har samtykkekompetanse for å etablere tvang dersom det ikke foreligger fare
for pasientens eget liv eller andres liv eller helse. Selv om en i mange år har hatt frivillighet
som et grunnleggende prinsipp i psykisk helsevernloven, er det etter endringene i loven i
2017 blitt enda klarere formulert i loven slik at bruken av tvang kan reduseres. Også tidligere
skulle det mye til før en brukte tvang ved innleggelser, men det det vært mange fastleger og
legevaktslegers erfaring at mange psykiatriske sykehus nærmest krevde at en brukte
tvangsparagraf for å akseptere en akuttinnleggelse. Ofte ble det vist til at kun dette gjorde at
man på sykehuset kunne klare å unngå suicid ved tilbakeholdelse. Uten innleggelse på
tvangsparagraf ville bare pasientene ombestemme seg og kreve seg utskrevet etter kort tid,
ble det hevdet fra sykehusene. Dette til tross for at tall fra ulike helseregioner ikke viste
noen sammenheng mellom bruk av tvang og reduksjon i suicid – snarere tvert om kunne det
se ut til at bruk av frivillighet ga færre suicid.
Mange fastleger og legevaktsleger har erfart at en har måttet bruke betydelig tid på
argumentasjon rundt dette ved innleggelse i psykiatrien. Allmennleger har nok opplevd å
føle seg presset til å bruke tvang for å få aksept for innleggelsen. Spesielt ved innleggelse av
egne listepasienter er dette uheldig da dette representerer et alvorlig brudd på tillit mellom
pasienten og fastlegen, noe som kan ødelegge behandlingsrelasjonen for alltid i etterkant.
Dette kan vanskeliggjøre oppfølgingen etter utskrivelse. Spesielt er småkommuner med få
fastleger sårbare ved at det ikke er så lett for pasientene å bytte fastlege.

4.7 Npfs synspunkt på tvungen psykiatrisk observasjon og tvangsinnleggelse uten
tidsbegrensning
•
•

Dagens lovverk innebærer en risiko for at det kan utvikle seg ulik forståelse og praksis
på området, og anbefaler derfor at utviklingen på området følges nøye fremover.
Det er uakseptabelt at leger i henhold til §10-2 i Helse- og omsorgtjenesteloven ikke
har rett til å tvangsinnlegge personer med primær og livstruende ruslidelse. Et
minimum av endring bør være at leger også kan gå direkte til fylkesnemnda,
eventuelt tvangsinnlegge pasienter direkte for alvorlig ruslidelse, gitt at alvorlig
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•
•

rusmiddelavhengighet er et helseproblem. Men når fastleger får rett til å legge inn
må institusjonene rett til å overprøve disse vedtakene styrkes. Hvis ikke vil systemet
«knele» mht kapasitet. Et alternativ vil være å kreve at pasientens fastlege eller en
sakkyndig lege skal inn i alle begjæringer om vedtak fra kommunens side.
Samarbeidet mellom fastleger og de psykiatriske institusjonene må bedres.
Hvis en fastlege er i alvorlig tvil om det foreligger en alvorlig psykisk lidelse som tilsier
tvungen observasjon, typisk ved suicidalproblematikk, skal den psykiatriske
institusjonen ta imot pasienten til en akutt vurdering (se også kapittel 11, side 86).

44

5. OMFANGET AV TVANGSUNDERSØKELSER, TVANGSINNLEGGELSER
OG TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN
5.1 Tvangsundersøkelser (tvangsobservasjon)
Det er ingen landsomfattende statistikk på hvor mange pasienter som blir fremstilt
for tvungen legeundersøkelse etter begjæring fra kommuneoverlege eller bragt av politiet til
legevakt uten at det resulterer i innleggelse til TPH. Men det er estimert at innleggelser til
tvungen observasjon uten påfølgende etablering av tvunget psykisk helsevern (TPH) ble
redusert med 11% i perioden 2010 – 2014. Dette kan tyde på at man i perioden har fått mer
restriktiv praksis for bruk av innleggelse til tvungen observasjon. Av de som underlegges
tvungen observasjon er det omkring 1/3 som overføres til tvunget psykisk helsevern (TPH).
Rusrelatert lidelse som hoved- eller tilleggsproblematikk identifiseres for 29 prosent
av døgnpasientene i psykisk helsevern i 2014, men dette forekommer hyppigere for
pasienter som legges inn til tvungen observasjon uten påfølgende etablering av TPH. For
2014 var andelen 44 prosent, og 23 prosent av pasientene lagt inn for tvungen observasjon
hadde ruslidelse (F10-19) som eneste diagnoseinformasjon. For pasienter med vedtak om
tvangsmiddelbruk identifiseres samtidig ruslidelse for 36 prosent av pasientene. I den grad
pasienter uten åpenbar psykose eller pasienter med personlighetsforstyrrelser innlegges til
tvangsobservasjon uten at dette fører til påfølgende etablering av TPH, er det først og fremst
avklaring av suicidalproblematikk og sjeldnere, grove adferdsavvik med mistanke om
underliggende psykose (personlighetsforstyrrelser) som er grunnen til tvangsobservasjonen.

5.2 Tvangsinnleggelser
Norsk pasientregisters (NPR) data danner grunnlag for rapport IS-2452 om bruk av
tvang i psykisk helsevern for voksne i perioden 2010- 2014. Denne viste at omlag 5 600
pasienter ble tvangsinnlagt til sammen 8 000 ganger i 2014. Antall tvangsinnleggelser i 2014
var på samme nivå som i 2010, og denne 5-årsperioden gikk den befolkningskorrigerte raten
for tvangsinnleggelser ned fra 209 til 198 per 100 000 voksne innbyggere. 1/3 av personer
innlagt for tvungen observasjon blir overført til tvunget psykisk helsevern.
Det ble i 2015 rapportert inn 7788 tvangsinnleggelser til Norsk pasientregister (NPR).
Antall tvangsinnlagte personer var 5608 og antall tvangsdøgn er 343261, som gir en median
varighet på 31 døgn per person. (kilde: http://www.tvangsforskning.no/noekkeltall_tvang).
Av alle innleggelser til TPH eller tvungen observasjon var 72% hjemlet i behandlingskriteriet,
3% i farekriteriet og 26% i begge.
Tvangsinnleggelse (og øvrige tvangstiltak under innleggelse) omfatter i særlig grad
pasienter der schizofreni er angitt som hoveddiagnose. Personer som led av schizofreni
(livstidsprevalens i befolkningen ca. 1%9) utgjorde i 2014 åtte prosent av alle pasienter
behandlet i det psykiske helsevernet for voksne, men de utgjorde 46 % av
tvangsinnleggelsene og 62 % av alle døgnbehandlinger under tvang. Gjennomgang av data
9

Hvis man begrenser schizofrenidiagnosen til personer som har en varighet av psykosen på mer enn 6 måneder
og at psykosen begynte før 45 års alder er tallene estimert til omkring 0.5%. Forekomsten av den «klassiske»
formen for schizofreni (gradvis dårligere sosial og kognitiv funksjon med utbrudd av psykosen før man er fylt 25
år, eldre betegnelse hebefren schizofreni («ungdomssløvsinn»), er antagelig enda lavere.
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for 2014 viser også at områder med relativt flere pasienter i behandling for schizofreni har
flere tvangsinnleggelser og flere døgn under tvungent vern. Ikke-psykotiske lidelser og
personlighetsforstyrrelser assosieres først og fremst med tvungen observasjon uten
påfølgende etablering av TPH. Det er i slike tilfeller oftest vurdering av suicidalitet som
danner grunnlaget for observasjonen.
Gjentatte analyser basert på data fra NPR har vist at det er flere kvinnelige enn
mannlige døgnpasienter i det psykiske helsevernet for voksne, mens menn i større grad enn
kvinner legges inn på tvang. Forskjellen mellom kjønnene gjelder både innleggelse til
tvungen observasjon og TPH. Både TPH og øvrige tvangstiltak (omtalt nedenfor) gjelder i
særlig grad pasienter der schizofreni er angitt som hoveddiagnose.
Median oppholdstid for opphold med vedtak om TPH var i 2014 på 32 døgn hvorav
27 av disse døgnene var under vedtak om tvungen observasjon eller TPH. Til sammenligning
var median oppholdstid for alle opphold i det psykiske helsevernet 7 døgn. Innleggelse til
TPH eller tvungen observasjon stod for 17% av alle innleggelsene og 32% av alle
oppholdsdøgn i 2014.

5.3 Geografiske variasjoner
Både tallene fra NPR og kontrollkommisjonene for TPH (innleggelse på tvungen
observasjon og tvangsinnleggelse) viser vedvarende og store geografiske forskjeller. Antall
pasienter under TPH (inklusive tvunget psykiske helsevern uten døgnopphold – TUD, omtales
nedenfor) varierer fra 62 per 100 000 voksne innbyggere på Helgeland til 199 per 100 000
voksne innbyggere i Lovisenbergs opptaksområde i Oslo. Særlig høye rater finner man i
Stavanger og Bergen.
Omfanget av tvungen observasjon og tvangsinnleggelser måles vanligvis ved å
beregne hvor stor andel av befolkningen som blir underlagt tvungen observasjon eller
tvangsinnlegges og hvor stor andel av innleggelsene som skjer som tvangsinnleggelser
(Hatling 2002). Disse målene har imidlertid blitt kritisert for å være utilstrekkelige ved at de
gir et feilaktig bilde av forholdene når de brukes til å sammenligne institusjoner, regioner og
land. Eksempelvis er andelen tvangsinnleggelser følsom for forskjeller i tjenestetilbudet både
når det gjelder organisering og omfang. En høy andel tvangsinnleggelser ved en enkelt
institusjon kan skyldes restriktive inntakskriterier til behandlingsapparatet. Man tar bare
imot de sykeste pasientene. Men antallet tvangsinnleggelser i forhold til befolkningsmengde
for det samme området kan være tilsvarende lavt (Helsedirektoratet 2006).
"Det er store forskjeller mellom foretaksområdene, både i antall vedtak om
tvungenobservasjon og tvungent psykisk helsevern, i antall og andel vedtak om tvungent
vern som blir påklaget, og i andel av klagene som får medhold. Noen av disse forskjellene
kan skyldes tilfeldige variasjoner fra ett år til et annet. De kan imidlertid også være uttrykk
for ulik praktisering av psykisk helsevernloven" [Side 9 i rapport om tvang i psykisk helsevern
voksne 2014. Oslo: Helsedirektoratet 2016].
Det er likevel oppfatningen blant de som analyserer geografiske forskjeller at ulikheter i
demografi og sykelighet i de ulike regionene ikke alene kan forklare forskjellene.
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5.4 Skandinaviske data
Det er vanskelig å sammenlikne bruk av tvangsobservasjoner og tvangsinnleggelse
mellom ulike land på grunn av forskjeller i lovverk, ulike definisjoner av hva som er tvang,
variabel kvalitet av offentlig statistikk (registreringsrutiner), samt organisering og
utbyggingsgrad av helse- og sosialtjenestene. Leder av kontrollkommisjon 2 ved Akershus
universitetssykehus, Ulrik Alfred Hegnar, har opplyst at i 2016 ble 20 personer dømt til TPH i
Norge, mot ca. 600 i Sverige og ca. 1000 i Danmark. Men det må has in mente at lovverket i
Danmark og Sverige delvis er annerledes enn det norske. Det er derfor ikke mulig å bruke
andre skandinaviske tall som direkte sammenligningsgrunnlag.
Av samme grunner er det heller ikke mulig å konkludere med om Norge i vest-Europeisk
sammenheng har høy andel tvangsinnleggelser i forhold til innleggelser totalt eller har høy
befolkningsbasert rate av tvangsinnleggelser (Hatling 2002).

5.5 Npfs synspunkter
•

•

•

Npf har det syn at variasjonen som er påvist i omfanget av tvangsbruk innen psykisk
helsevern gjenspeiler manglende oppfølging og fokus på kvalitetssikring av
registrering og rapportering på området. Npf mener at det er både nasjonale
myndigheter og Helseforetakenes ansvar å sikre gode og nødvendige systemer som
bidrar til at de rapporterte tallene er troverdige.
Npf mener også at det er bekymringsfullt at Nasjonale oversikter med tall for
tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og tvangstiltak viser så store forskjeller mellom
regioner og Helseforetak. Selv om de innrapporterte tallene er beheftet med
betydelig usikkerhet knyttet til mangelfull rapportering, så fremstår det som rimelig å
legge til grunn at den uttalte variasjonen delvis er uttrykk for ulik fortolkning og
anvendelse av lovverket. Npf vurderer denne variasjonen, som antagelig ikke skyldes
forskjeller i pasientkjennetegn alene, som et alvorlig pasientsikkerhet- og
rettssikkerhetsproblem.
Npf vil understreke at enkel tilgang på oppdaterte og kvalitetssikrede tall som gir en
mulighet for sammenligning på tvers av Helseforetak og regioner er et viktig
virkemiddel i kvalitetssikringsarbeid. Tallene som publiseres bør ikke være eldre enn
ett år. Helsemyndighetene må sikre korrekte og komplette styringstall for bruk av
tvang innen psykisk helsevern. Siste landsomfattende oversikt er basert på tall fra
2014.
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6. TVANGSMIDLER
6.1 Lovverk og retningslinjer vedr bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold (§48).
Tvangsmidler skal bare brukes overfor pasienten når dette er helt nødvendig for å
hindre ham i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger,
klær, inventar eller andre ting. Tvangsmidler skal bare brukes når lempeligere midler har vist
seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige, og skal anvendes på en så skånsom og
omsorgsfull måte som mulig. Bruken skal fortløpende vurderes og skal straks avbrytes om
tvangsmidlene viser seg ikke å ha de forutsette virkninger eller har uforutsette negative
konsekvenser. Disse tvangsmidlene kan brukes:
a. mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter
og remmer samt skadeforebyggende spesialklær.
b. kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede (isolering).
c. enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende
hensikt.
d. kortvarig fastholding.
For pasienter under 16 år er det ikke adgang til å bruke mekaniske tvangsmidler eller
isolasjon (punkt a og b). Vedtak om enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i
beroligende eller bedøvende hensikt treffes av lege. Pasient som utsettes for tvangsmiddel,
skal ha kontinuerlig tilsyn. Ved fastspenning skal ansatte oppholde seg i samme rom som
pasienten hvis ikke pasienten motsetter seg dette, og skal til enhver tid ha oversikt over
pasientens situasjon. Bruken av tvangsmidler skal gjøres så kortvarig som mulig. Isolering
bak låst eller stengt dør uten personale til stede skal maksimalt brukes i inntil to timer om
gangen. Ved sammenhengende bruk av tvangsmidler ut over åtte timer skal det, så langt det
er mulig ut fra pasientens tilstand og forholdene for øvrig, sørges for at pasienten gis friere
forpleining i kortere eller lengre tid. Kan dette ikke gjøres, skal årsaken til dette journalføres
og kontrollkommisjonen informeres.
Tvangsmidler kan bare anvendes i institusjon som er godkjent for å ha ansvar for
pasienter under tvungent psykisk helsevern ved døgnopphold. I akutte situasjoner kan
likevel tvangsmidler anvendes overfor pasienter som er under psykisk helsevern i andre
institusjoner. Viser det seg nødvendig å bruke tvangsmidler gjentatte ganger, skal den som
har ansvaret for vernet, snarest mulig søke overføring eller innleggelse av pasienten ved en
institusjon hvor tilstanden kan vurderes og behandles mer effektivt og om mulig uten
tvangsmidler
Prosedyrene for tvangsmidler er noe annerledes enn for de andre vedtakene fordi
forskriften åpner opp for at andre enn den vedtaksansvarlige kan initiere bruken av
tvangsmidler i en nødssituasjon. I slike tilfeller skal den faglig ansvarlige så snart som mulig
underrettes. Den vedtaksansvarlige kommer da inn etter at beslutningen er tatt.
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Helsetilsynet har ansvar for innholdet i behandlingen som blir gitt, mens
kontrollkommisjonen har ansvar for de formelle rammene for psykisk helsevern. Dette
gjenspeiles gjennom at klage på vedtak om tvangsbehandling etter psykisk helsevernloven
skal rettes til fylkeslegen og ikke til kontrollkommisjonen.

6.2 Omfanget av bruk av tvangsmidler
6.2.1 Norske data
Tall fra NPR for 2014 viser at det dette året ble fattet 2802 vedtak om bruk av mekaniske
tvangsmidler. Innrapporteringen har imidlertid ikke vært komplett, og det har derfor vært
gjennomført flere manuelle kartlegginger for å følge med på omfang og utvikling utført av
henholdsvis SINTEF for perioden 2001 – 2007 og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengselsog rettspsykiatri i Helseregion Sør-Øst (SIFER) for perioden 2009-2012. Hvis de manuelt
innhentede tallene legges til grunn, tyder utviklingen i perioden 2001 -2012 på at det har
vært en økning i totalt antall vedtak, samtidig som det har vært en forskyvning fra
farmakologiske og mekaniske tvangsmidler til fordel for skjerming, isolasjon og kortvarig
fastholding. Men komplettheten i innrapporteringen av tvangsmiddeltallene var ifølge
forfatterne av rapporten usikker. Det er derfor anbefalt å betrakte antallet som minimums
estimat.
I en norsk studie av 16 sentre for barne- og ungdomspsykiatri fant man at overfor 6,5%
av 4099 ungdommer som var akutt innlagt ble det funnet nødvendig å anvende tvangsmidler
(Furre et al, 2016). I alt utgjorde dette 2277 enkeltepisoder hvorav 13.4 % innebar bruk av
mekaniske tvangsmidler; 78.7% var holding og 5.9% skjerming i eget rom. Antallet som ble
tvangsmedisinert var kun 1,6%. Fysisk vold mot andre var den hyppigste årsaken til bruk av
mekaniske tvangsmidler. Holding varte gjerne ca 10 minutter mens bruk av mekaniske
tvangsmidler varte omkring 3 ½ time og skjerming i omkring 30 minutter (medianverdier).
Det er betydelige forskjeller mellom de ulike helseforetakene i omfang av vedtak om
skjerming og andre former for tvangsmidler. Dette kan tyde på ulik lovforståelse, men også
ulik registreringspraksis. Lokale behandlingskulturer, menneskesyn i behandlingsmodeller og
ansattes holdninger til tvang synes å ha betydning for bruk av tvangsmidler (Helsetilsynet,
2006; Norvoll, 2008; Norvoll og Husum, 2011; Husum & Hjort, 2009).
En andel av de som blir utsatt for tvangsmidler er påvirket av rus. Bruk av rusmidler
henger sammen med tilgang på rusmidler og samfunnets holdning til bruk av rusmidler
hvilket er forhold som ligger utenfor psykiatriens domene. Slike samfunnsmessige aspekter
er relevante også i en drøfting av tvang generelt (som at institusjoner er blitt bygd ned, og
mennesker som tidligere hadde frivillige langtidsopphold i stedet har kortidsinnleggelser, evt
på tvang).
6.2.2 Utenlandske data
I en tysk delstat var medikasjon med tvang overfor inneliggende pasienter ulovlig i en
åtte-måneders periode 2012-13. I den perioden var det en signifikant økning først og fremst i
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bruk «seclusion», samt antall voldsepisoder sammenlignet med perioden før og etter
(Flammer and Steinert 2016). Ulike land i Europa har ulikt lovverk. Det er klare indikasjoner
på at de land som har størst restriksjon vedrørende medikamentell behandling på tvang (eks.
Nederland), samtidig får de høyeste forekomster av fysiske tvangsmidler og voldsepisoder.
Dette illustrerer at lovendringer som ensidig fokuserer på en type tvang, kan medføre økning
i andre typer tvang. En kan få inntrykk av noe av det samme fenomenet i Norge. En rapport
om tvang i psykisk helsevern voksne i 2014 (Helsedirektoratet 2016) (s 47) viser at det har
vært en reduksjon i mekaniske og farmakologiske tvangsmidler i perioden 2009 – 2014.
Samtidig viser rapporten at denne til en viss grad synes å være kompensert med økning i
isolering og skjermingsvedtak.
Flere studier fra USA har vist at antallet episoder med vold mot personalet har økt når
bruk av fysiske tvangsmidler og «seclusion» har blitt redusert (Khadivi et al, 2004; Lieberman
2006; Moylan et al, 2011; Staggs 2015a, Staggs 2015b). Det er imidlertid noen unntak til
dette. Enkelte studier har vist reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler uten at antallet
voldsepisoder er økt betydelig (Smith, et al. 2005). En review av 29 studier som har evaluert
ulike intervensjonsprogrammer for reduksjon av fysiske tvangsmidler konkluderer også
tilsvarende (Scanlan 2010).
6.3 Mekaniske tvangsmidler
Det brukes oftere mekanisme tvangsmidler overfor menn, spesielt yngre, og hvis
tvangsmidler brukes er også varigheten av bruken lengre hos menn (Knutzen et al, 2013).
Det er relativt godt dokumentert at mekaniske tvangsmidler er effektive for å roe ned
agiterte pasienter og derav forebygge skader på personalet i avdelingen (Fisher 1994).
Fysiske tvangsmidler kan imidlertid enkelte ganger påføre pasienter alvorlige fysiske eller
psykologiske traumer (Rakhmatullina et al, 2013). Selv om det er dokumentert effektivt i
ulike settinger, er det derfor en pågående diskusjon om de negative effekter av
intervensjonen er større enn de positive (Nyttingnes et al, 2016). Likevel kan de fleste som
arbeider innenfor det psykiske helsevern enes om at alle lovverk som omhandler behandling
av mennesker med alvorlige psykiske lidelser må ha virkemidler som forholder seg til
pasienter med umiddelbar fare for utagering mot individet selv eller omgivelsene
(Lieberman 2006). Dette ikke minst av hensyn til å unngå at postmiljøet i lukkede
psykiatriske enheter blir preget av utagerende enkeltpasienter som medfører frykt hos de
øvrige innlagte pasienter. Men den hyppigste grunnen til at man bruker mekaniske
tvangsmidler er angrep på personalet eller situasjoner hvor faren for dette ble oppfattet som
overhengende (Knutzen et al, 2013).
6.3.1 Karakteristika ved pasienter hvor fysiske tvangsmidler vedtas
Det er utført mange studier, også norske som undersøker dette (Wynn 2015). Generelt
viser studiene ulike resultater om designet er prospektivt eller retrospektivt. Retrospektive
studier (gjerne gjennomganger av journaler) kan stort sett kun måle statiske data. Funn blir
da gjerne at fysiske tvangsmidler anvendes mest der pasienten er en ung mann med
komorbid alvorlig rusmisbruk, mange tidligere innleggelser, og vold ved tidligere innleggelser
(Knutzen et al, 2014). Prospektive studier kan også vurdere dynamiske variabler. Et vanlig
funn er at pasienter som utsettes for fysiske tvangsmidler eller skjerming i eget rom
fortrinnsvis preges av agitasjon og desorganisert atferd med umiddelbar fare for vold eller at

50

det allerede er oppstått voldshandlinger (Allen et al, 2005; Hendin et al, 2007; Keski-Valkama
et al, 2010; Furre et al, 2016).
6.3.2 Somatiske komplikasjoner ved fysiske tvangsmidler
I situasjoner hvor fysiske tvangsmidler anvendes er bakgrunnen oftest atferd preget
av agitasjon, desorganisering og sinne. Det foreligger i slike situasjoner ofte overdoser av
medikamenter og rusmiddelbruk. Norske data viser for eksempel at ved innleggelse i
psykiatrisk akuttavdeling vil nesten halvparten av pasienter være påvirket av flere stoffer
samtidig. Minst 15 % er påvirket av amfetaminer (Mordal et al. 2010). Men også enkelte
sterkt psykotiske pasienter kan som følge av sine vrangforestillinger og hallusinasjoner
(persekutoriske, visuelle) noen ganger bli sterkt utagerende og voldelige med behov for
fysisk kontroll for å hindre at de skal skade personalet eller medpasienter.
Slike sterke reaksjoner er forbundet med samtidig sterk øket aktivitet i sympatiske
nervesystemet10 (psykofysiologisk aktivering). Øket psykofysiologisk aktivering øker risikoen
for hjerte-kar komplikasjoner, men hos yngre mennesker uten hjerte-karsykdommer er den
faktiske risikoen liten. Men ulike rusmidler kan ha potensielt farlige kardiologiske 11 effekter.
Hvis pasienten dessuten pga sin tilstand utsettes for mekaniske tvangsmidler kan dette i
svært sjeldne tilfeller forsterke både den psykofysiologiske aktiveringen, og derfor også øke
risikoen for blodpropp (trombose) i bena eller hjertearytmier hvis vedkommende påtvinges
passivitet. Tvangsmidler i form av holding kan også i verste fall innebære fare for
surstoffmangel (asfyksi), oppkast som dernest trekkes ned i lungene (aspirasjon) og andre
fysiske skader. Akutt hjertedød er også beskrevet.
Det er høyt uklart hvor stor omfanget er i Norge. Noen statistikk finnes ikke. Det
foreligger to kasuistikker av tilfeller av dyp venetrombose ved beltelegging (Hem et al, 2001)
og en kasuistikk om akutt asfyksi med tap av bevissthet i forbindelse med holding (Nissen et
al, 2013).
Det foreligger rapporter fra utlandet som også viser at mekaniske tvangsmidler kan
medføre fare for alvorlige, somatiske komplikasjoner. I sjeldne tilfeller er også død
rapportert (Garriga et al, 2016). En amerikansk studie registrerte over en ti-års periode
(1988-98) 142 dødsfall knyttet til beltelegging (Mohr et al 2003). I ti-års perioden 1994-2004
ble det registrert 111 dødsfall eller varig funksjonsskade i forbindelse med beltebruk
(Paterson & Duxbury 2006). I barne- og ungdomspsykiatrien fant Nunno et al at (2006) at det
i ti-årsperioden 1993-2003 var 45 dødsfall knyttet til mekaniske tvangsmidler. Men
forholdene innen amerikansk psykiatri er svært annerledes enn i Norge og er ofte preget av
mindre bemanning og mer utagering enn hva vi ser i Norge hvor holdningen til tvang er mer
restriktiv.
I følge en særoppgave om medikamentell tromboseprofylakse hos pasienter som
beltelegges i psykiatrien (Johanssen et al, 2013) gjennomgås dokumentasjon som finnes om
hyppighet av dyp venetrombose hos beltelagte pasienter. De finner få studier, men antyder
at det kan påvises dyp venetrombose hos anslagsvis 10% av beltelagte pasienter. Men da
10
11

Engelsk: hyperarousal
Kardiologi: læren om hjertet og hjertesykdommene
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alle disse fikk medikamentell behandling for å forebygge trombose er antallet
trombosetilfelle antagelig noe større. Risikoen er relatert til lengden av beltelegging. Enkelte
har ment at man bør gi profylaktisk antikoagulasjon til pasienter som underlegges mekaniske
tvangslidelser over noen tid. Men foreliggende dokumentasjon indikerer ikke at dette har
noen sikker effekt (Ishida et al, 2014).
Ved behandling av svære urotilstander er det viktig ikke å forsterke faren for
kroppslige skade (Allen et al, 2005, Garriga et al, 2016). Ved hjelp av miljøterapeutiske
intervensjoner og psykofarmaka må de fysiske tvangsmidler derfor avsluttes så fort som
mulig. Pasienter som må tvangsernæres (kapittel 8) kan sette seg til motverge. Da kan
tvangsmidler måtte brukes for å gjennomføre ernæringen. Hyppigheten av slike
tvangsmidler knyttet til gjennomføring av tvangsernæring er usikkert.
6.3.3 Psykologiske aspekter ved bruk av fysiske tvangsmidler
Det er en rekke beskrivelser fra pasienter om psykologiske langtidseffekter etter bruk
av fysiske tvangsmidler (Nyttingnes et al, 2016). Tvangsbruk ved psykiske kriser kan hos noen
medføre langvarige negative effekter i ettertid. Bruk av fysiske tvangsmidler vil også være
uønsket og belastende for mange av de ansatte. I randomiserte studier har det imidlertid
ikke vært vist at fysiske tvangsmidler kan medføre at pasientene utvikler PTSD i ettertid. Et
viktig funn fra slike studier er imidlertid at kontakt med personalet mens tvangsmidler
anvendes er svært viktig for å forebygge negative psykologiske effekter (Steinert et al,
2013).
Mange pasienter med alvorlig form for anorexia nervosa vil kunne sette seg til
motverge mot tvangsernæring der hvor dette vurderes indisert. Bruk av tvangsmidler er i
den forbindelse ikke uvanlig. De som utsettes for dette rapporterer ikke sjelden at dette er
et overgrep hvor andre bestemmer over ens egen kropp.
Mens mange pasienter er negative til tvangsinnleggelser og tvangsbehandling viser
en norsk befolkningsundersøkelse at mellom 87% og 97% støtter slike tiltak (Joa et al, 2017).
6.3.4 Land som ikke bruker mekaniske tvangsmidler
På Island er det ikke lov å bruke mekaniske tvangsmidler. Islandske psykiatere med
erfaring fra Norge og Sverige opplever at Reykjaviks akuttposter er roligere enn norske og
svenske, men at medikamentbruken hadde omtrent samme omfang på Island som i Norge
eller Sverige (Nyttignes 2011; L. Björgvinsdóttir, N. Briem og Ó. Guðmundsson, personlig
meddelelse 24.3. 2010). Islandske psykiatere oppfatter en beltefri psykiatri som et viktig
gode, og sier at økende rusbruk blant mennesker med psykiske lidelser er det enkeltforhold
som skaper de største utfordringene for å kunne holde det psykiske helsevernet beltefritt. I
Nord-Irland har de også et lovverk som forbyr bruk av mekaniske tvangsmidler. Psykiatere
ved et sykehus i Belfast angav at isolat, som var alternativet, ble anvendt svært sjelden (Helle
Kristine Schøyen, personlig meddelelse 30.9.2018).
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6.4 Farmakologiske tvangsmidler
Medikamentell behandling av akutte, psykiske kriser inklusive enkeltstående bruk av
korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt (kjemiske tvangsmidler) er
omtalt i PHV §4-8c. Akuttpsykiatriske tilstander preges av mer eller mindre alvorlige
livskriser komplisert av rusmiddelbruk, polyfarmasi, utfordrende atferd og multiple
psykiatriske og somatiske diagnoser. I denne situasjonen skal det utføres preliminær
diagnostikk, gi akutt behandling, kontrollere utfordrende atferd, og skape et terapeutisk
klima som bygger opp under autonomi og bedring (Allen et al, 2005). For å hindre psykiatrisk
og eventuell somatisk forverring må i mange tilfelle behandling startes umiddelbart. Dette til
tross for at viktige opplysninger om pasient og klinisk tilstand er ukjente eller usikre. Norske
data viser for eksempel at pasienter som legges inn i psykiatriske akuttavdelinger til en stor
grad er påvirket av flere rusmidler samtidig (Mordal et al, 2010).
Alvorlige, akutte kriser som agiterte depresjoner med stor suicidfare, katatoni og
deliriøse tilstander kan raskt medføre fare for suicid og/eller alvorlig somatisk forverring.
Pasientene er således til akutt fare for seg selv. Pasienter preget av agitasjon må behandles
raskt siden agitasjonen medfører fare for utagering både mot pasienten selv og andre. Et
hovedpoeng ved akutte kriser er å ikke sette pasienten i fare eller påføre unødig skade.
De samme prinsippene som legges til grunn ved farmakologisk forebygging av bruk av
fysiske tvangsmidler bør også legges til grunn også ved vedtak jfr §4-8c. Dette er
«uoversiktlige» medisinske krisesituasjoner. Det er en rekke faktorer som behandlere ikke vil
ha oversikt over. Det gjelder for eksempel somatisk tilstand og rusmiddelbruk. Prinsippene i
slike situasjoner må være som i all legevirksomhet «first of all do no harm». Det vil si at
medikamenter som har et potensial for å gi alvorlige bivirkninger eller forsterke somatiske
tilstander bør anvendes med forsiktighet. I en rekke kliniske akuttpsykiatriske situasjoner der
en ikke kjenner til årsaken til symptombildet kan antipsykotika spesielt i moderate eller høye
doser medføre en relativ fare for å forverre pasientens psykiatriske og/eller somatiske
tilstand (Allen et al, 2005). Alternative, mer skånsomme preparater bør derfor velges.
Benzodiazepiner brukes mye internasjonalt i slike kliniske situasjoner. De er gode og trygge
alternativ ved de fleste akutte tilstander (Allen et al, 2005; Garriga et al, 2016).
Benzodiazepiner kan hos de fleste pasienter trygt kombineres med stemningsstabiliserende
antiepileptika. Hvis det vurderes som absolutt nødvendig vil lave, perorale doser
antipsykotika som tillegg i de fleste tilfelle også være trygt
Innen somatisk medisin brukes psykofarmaka uten eget samtykke først og fremst ved
delir og andre forvirringstilstander som kan true gjennomføring av den somatiske
behandlingen. Dette gjøres implisitt i henhold til Pasientrettighetsloven uten at
lovgrunnlaget begrunnes i pasientens journaler. Man spør heller ikke pårørende om deres
mening idet man tar det for gitt at tiltakene i slike situasjoner er medisinsk berettiget for å
redusere alvorlige medisinske komplikasjoner eller død. I journalen anføres bare indikasjon
for tvangsmedikasjonen og hva som er gitt av legemidler. Det handler oftest om
antipsykotika, men spesielt i relasjon til rus brukes også en del benzodiazepiner. Hvor ofte
tvangsmidler brukes innen somatisk medisin for akutt behandling av alvorlige psykiatriske
tilstander er det ingen statistikk for.
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I sjeldne tilfeller av ekstrem uro brukes morfin-skopolamin. I somatiske sykehus
brukes også sjeldne ganger også narkose hvis andre måter å kontrollere sterk agitasjon, uro
og utagerende adferd ikke kan stoppes med andre midler. Propofol brukes oftest da
oppvåkningstiden, spesielt etter gjentatt dosering, er kortere enn for tiopental som ble mer
brukt før og benzodiazepiner. Dessuten er oppvåkningsfasen er ofte forbundet med
velbehag og lite kvalme sammenlignet med tiopental og benzodiazepiner. I somatiske
sykehus begrunnes heller ikke denne type tvangstiltak med henvisning til lovverk.
6.5 Npfs synspunkter
•
•
•

Npf mener at mekaniske tvangsmidler er svært inngripende og bør unngås.
Npf mener at det må arbeides for å finne bedre alternativer, primært av psykologisk
karakter.
Men Npf vil påpeke at dette vil innebære at PHV må tilføres flere ressurser som også
påpekt av Folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/publ/2015/meldinger-om-voldog-aggresjon-i-spesialisthelsetjenesten--et-pasientsikker/).

Nærmere omtale av tiltak som kan redusere bruk av tvang er drøftet i kapittel 16 (side 114).
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7. SKJERMING OG STIMULUSKONTROLL
Stimuluskontroll (skjerming) vurderes i dag ikke automatisk som et tvangsmiddel. Det siteres
fra proposisjon 147 L 2015-2016 (Melle & Melle, 2018):
«Det er ingen forutsetning for bruk av skjerming at pasienten er underlagt tvungent
psykisk helsevern. Helsedirektoratets rundskriv (IS-9/2012 Psykisk helsevernloven og psykisk
helsevernforskriften med kommentarer) nevner sterk uro, selvmordstanker (suicidalitet) og
forstyrret (kataton) atferd som eksempler på tilstander som kan begrunne skjerming av
hensyn til pasientens psykiske tilstand. Utagerende adferd inkluderer bl.a. voldsomme og
vedvarende verbale utageringer. Det skal relativt store avvik til for at en pasients atferd
anses som utagerende. Bruk av skjerming må være begrunnet i hensynet til behandling av
pasienten eller hensynet til andre pasienter.
Skjerming av behandlingsmessige hensyn vil bl.a. kunne være aktuelt når det er
nødvendig å begrense pasientens sanseinntrykk og når skjerming kan motvirke tiltagende
uro eller angst. Skjerming av hensyn til andre pasienter vi bl.a. kunne være aktuelt når
pasientens oppførsel er svært forstyrrende, plagsom eller uheldig for andre. Det kreves ikke
at pasienten utgjør en fare for andre. Medpasientens behov må vurderes opp mot de
uheldige konsekvensene skjermingen kan få for pasienten som utsettes for den
Når pasienten eksplisitt eller stilltiende godtar at skjerming iverksettes, mener
departementet at det fortsatt må være tilstrekkelig at beslutningen nedfelles i et skriftlig og
begrunnet vedtak først når skjermingen opprettholdes utover 24 (12) timer. Men bruk av
skjerming når pasienten muntlig eller fysisk motsetter seg tiltaket har en del likhetstrekk
med bruk av tvangsmidler etter psykisk helsevernloven § 4-8. Det må fattes vedtak før slike
tvangsmidler kan tas i bruk».

7.1 Hyppighet
Helseforetakene har rapportert vedtak om tvangsmidler og skjerming til NPR siden
begynnelsen av 2000 tallet. I 2014 ble det rapportert om 7 100 tvangsmiddelvedtak og 4 500
skjermingsvedtak fordelt på hhv. 1 400 og 2000 pasienter. Innrapporteringen har imidlertid
ikke vært komplett, og det har derfor vært gjennomført flere manuelle kartlegginger for å
følge med på omfang og utvikling utført av henholdsvis SINTEF for perioden 2001 – 2007 og
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helseregion Sør-Øst (SIFER)
for perioden 2009-2012. Hvis de manuelt innhentede tallene legges til grunn, tyder
utviklingen i perioden 2001 -2012 på at det har vært en økning i totalt antall vedtak, samtidig
som det har vært en forskyvning fra farmakologiske og mekaniske tvangsmidler til fordel for
skjerming, isolasjon og kortvarig fastholding. Men komplettheten i innrapporteringen av
tvangsmiddeltallene var ifølge forfatterne av rapporten usikker. Det ble derfor anbefalt å
betrakte antallet som minimums estimat.
Det er betydelige forskjeller mellom de ulike helseforetakene i omfang av vedtak om
skjerming og andre former for tvangsmidler. Dette kan tyde på ulik lovforståelse og ulik
registreringspraksis. Lokale behandlingskulturer, menneskesyn i behandlingsmodeller og
ansattes holdninger til tvang synes å ha betydning for bruk av tvangsmidler (Helsetilsynet,
2006; Norvoll 2008; Norvoll & Husum 2011; Husum & Hjort 2009).
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7.2 Ulike former av stimuluskontroll
Internasjonalt brukes det ulike former for gjennomføring av stimuluskontroll som
«seclusion», «isolat» og «skjerming». Det finnes flere ulike definisjoner i internasjonal
litteratur, men ingen generelt anerkjente definisjoner for verken «seclusion» eller bruk av
«isolater». De eksisterende definisjoner er stort sett i innhold lik de foreslåtte her. Det er så
langt vi vet heller ikke generelt anerkjente definisjoner på «kortvarig isolering på pasientens
rom» eller «skjerming». Skjerming er den eneste lovlige formen for stimuluskontroll i Norge.
I de følgende forslag til definisjon er det lagt vekt på hvilket innhold de ulike prosedyrer
har.
7.2.1 «Seclusion»
“Placement and retention of an inpatient in a bare room in order to contain a clinical
situation that may result in a state of emergency”.
“Seclusion” kan defineres som en klinisk prosedyre hvor en alvorlig psykisk syk pasient
blir plassert alene i et nakent, spesialdesignet rom med hensikt å kontrollere en klinisk
krisesituasjon.
Dette brukes mye internasjonalt. Pasientene blir plassert på et enkelt, avlåst rom.
Rommene kan være ulike, men det er vanlig at de er svært sparsomt møblert, nakne vegger,
av og til uten vindu. En ekstrem variant av dette er «padded cells». Det er vanlig at pasienter
mye av tiden er alene mens de oppholder seg i «seclusion».
Internasjonalt har det fra mange miljøer vært reist særlig sterk kritikk mot bruk av
«seclusion» og isolater. «The European Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” (CPT) anser “seclusion” som spesielt
problematisk siden det har et potensial for misbruk og anvendes på svært sårbare
mennesker. CPT vurderer «seclusion» som en praksis som bør forbys innenfor rammen av en
moderne psykiatri.
Bruk av «seclusion» er ikke lovlig i Norge. Skjerming er det nærmeste man kommer lovlig
stimuluskontroll. Skjerming gjennomføres og oppfattes imidlertid ikke entydig i norske
intensive enheter. Det er åpenbart at noe av den praksis som gjennomføres i Norge, spesielt
utøvd overfor pasienter med ekstrem utageringsproblematikk, har mer preg av «seclusion»
og isolering (se nedenfor) både når det gjelder den fysiske utformingen av lokaler og
tilstedeværelse av sykepleiere. Sivilombudsmannen har gjennomført besøk i ulike
psykiatriske institusjoner og påpekt og gitt uttrykk for en bekymring i forhold til en slik type
praksis (https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/stavangeruniversitetssjukehus/;
https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/universitetssykehuset-nord-norgehf/)

7.2.2 Isolater
Dette er vanligvis enkeltrom hvor «celle-preget» er litt mindre uttalt enn det som ofte er
tilfelle med «seclusion rooms». Det vil variere i hvilken grad personalet er tilstede under
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opphold på «isolater». Bruk av «isolat» kan defineres som en prosedyre for kliniske
krisesituasjoner hvor alvorlig psykisk syke pasienter plasseres alene i et spesialdesignet rom i
avdelingen. Bruk av isolater er ikke lovlig i Norge.

7.2.3 Kortvarig isolering på pasientens eget rom.
I tilfeller der pasienter blir svært truende og fysisk utagerende og representerer en fare
for andre, vil personalet kortvarig kunne lukke pasienten inne på eget rom ved at døren
kiles, holdes igjen eller låses inntil andre løsninger på den akutte faresituasjonen er
tilgjengelig. Dette kan defineres som en et klinisk virkemiddel hvor en alvorlig psykisk syk
pasient fysisk blir hindret i å komme ut fra sitt faste sykehusrom, og samtidig ikke har
mulighet for fysisk å være i samme rom som medpasienter eller personale. Loven har en gitt
en tidsmessig begrensning på to timer for dette tiltaket.
Bruk «kortvarig isolering på pasientens eget rom» er i henhold til psykisk helsevern loven
ikke tillatt som en behandlingsmessig intervensjon. Enhver form for ufrivillig stengt eller låst
dør, uten personal til stede er regulert i §4.8b. Se eget kapittel om tvangsmidler.

7.2.4 Skjerming
Skjerming er betegnelsen som brukes om den vanlige, norske varianten av
stimuluskontroll. Skjerming kan defineres som et tiltak der en alvorlig psykisk syk pasient blir
plassert i et spesialtilpasset areal i sykeposten hvor det er begrenset kontakt med
medpasienter, men kontinuerlig mulighet for fysisk å være sammen med personalet.
Skjermingsavsnitt består gjerne av flere rom adskilt fra resten av sykehusavdelingen. De
fleste enheter har dagligstue og eventuelt kjøkken. Rommene har eget bad/WC. Norske
skjermingsenheter er ulike når det gjelder design, interiør, utsmykning osv. Felles for all
skjerming er at pasientene ikke er alene. Personalet er alltid tilstede eller umiddelbart
tilgjengelige (Vaaler, Morken et al. 2006). Denne form for stimuluskontroll betegnes på
engelsk som «open area seclusion». Skjerming i norsk betydning er ikke vanlig internasjonalt.
Det er viktig å være klar over at skjerming i seg selv ofte skjer frivillig selv om en pasient
er tvangsinnlagt. Skjerming brukt som behandling er heller ikke i seg selv definert som et
tvangsmiddel. Men skjerming kan også iverksettes som et tvangsmiddel hvorfor det omtales
her.
En norsk kontrollert studie viste at «skjerming» er like effektiv om den foregår i pene
omgivelser som om den foregår i tradisjonelle «strippede», stimulusfattige omgivelser. Det
vil si at pasienten kan oppholde seg i rom med vanlige møbler, farger, bilder på veggen osv.
Trivsel er bedre i slike «stimulerende» interiør (Vaaler, Morken et al. 2005). Det er en klinisk
erfaring, som imidlertid ikke er dokumentert i kontrollerte undersøkelser, at vandalisme og
skader på interiør er mindre i «pene» enn i «strippede» interiør.
Skjerming har to hovedfunksjoner:
1. Behandling av de fleste psykoser inkludert akutte schizofrene episoder og mani.
Grunnlaget for dette er først og fremst empirisk. Pasienter med akutte psykoser har endrede
«indre» impulser og stimuli. Kontroll av den totale mengde stimuli gir bedring av den akutte
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psykose. Ved stimuluskontroll er poenget med intervensjonen å redusere sum av ytre stimuli
(Vaaler et al, 2006). Nevrofysiologiske data gir ytterligere støtte til denne teori. Pasienter
med psykoser som schizofreni og alvorlig bipolar lidelse har redusert evne til automatisk å
adaptere til ytre stimuli eller «støy» (Freedman et al, 1997).
2. «Containment» (avskjerming) av problematisk atferd. Det gjøres for at pasienten
a) selv skal beskyttes fra å blamere seg i unødig grad overfor andre.
b) ikke skal utsette andre for truende eller voldelige episoder. Voldsutøvelse utført av
psykotisk pasient er ikke bare til fare for medpasienter og personalet. Det kan også være en
belastning for pasienten selv etter at den akutte sykdomsepisode er over.
c) skal selv beskyttes for truende og voldelig atferd fra medpasienter.

7.3 Effekten av stimulusreduserende tiltak
En norsk kontrollert undersøkelse av effekten av skjerming fant at metoden var effektiv
som et «containment»-virkemiddel. To sammenlignbare populasjoner ble enten behandlet
med «skjerming» eller ikke. De som ikke ble skjermet hadde seks ganger så mange
registrerte episoder med voldelig og truende atferd sammenlignet med de som ble
«skjermet» (Vaaler et al, 2006).
I den samme studien ble det ikke vist sikker forskjell i endringer i symptombelastning
(PANSS vurdert) mellom de to gruppene. Det var imidlertid signifikant flere pasienter som
måtte avbryte studien i den pasientgruppe som ikke ble skjermet. Disse pasienter hadde
økende desorganisering hvilket også falt sammen med økning av psykotiske symptomer. Det
er grunn til å tro at disse ville blitt ytterligere forverret hvis de hadde forblitt i et miljø uten
skjerming. Det er derfor rimelig å anta at skjerming også kan ha en behandlingseffekt ved at
det forebygger forverring av symptomer hos noen.
Likevel må det anføres at det fortsatt ikke foreligger sikre data om hvilke typer stimuli
som det er viktigst å bli skjermet ifra. De tradisjonelle «strippede» miljø er basert på at
reduksjon av sensoriske stimuli har klinisk effekt. En norsk studie nevnt over tyder imidlertid
på at sensoriske stimuli kan ha mindre betydning. Denne studien indikerer at reduksjon av
emosjonelle stimuli kan være viktigere (Vaaler et al, 2005). Dette passer med klinisk erfaring
fra andre norske avdelinger.
Det må også tilføyes at selv om flere studier viser at skjermingsavsnitt kan gi færre
trusler og mindre vold (Bjørkly 1995; Vaaler et al, 2006; Vaaler et al, 2011), anfører mer
kvalitativt baserte publikasjoner at det å bli lukket inne på et rom kan skape konflikt,
aggresjon og utagering (Norvoll 2007; Norvoll et al, 2008; Gamme 2009). En oppsummering
av ulike former for skjerming og norske erfaringer er gitt av Norvoll et al, 2015).
Oppsummert er det klar klinisk erfaring at skjerming har behandlingseffekt gjennom
reduksjon av stimuli. Det gjelder spesielt for pasienter med mye indre stimuli som alvorlig
psykose og mani. Skjerming medfører også økt tilgjengelighet og tilstedeværelse av
sykepleiere. Dette er nettopp det pasienter etterspør som har erfart andre typer
stimulusreduserende tiltak. Det er således rimelig å anta at også dette bidra til positive
behandlingseffekter av skjerming.
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Selv om skjerming vurdert ut fra effekter på grupper av pasienter har positiv effekt, er
det like fullt en undergruppe pasienter som ikke har effekt. Men det er ikke data som sikkert
gir konklusjoner på hvilke pasientgrupper som profiterer respektive ikke profiterer på
«skjerming». En undersøkelse fra Japan fant at personer som led av schizofreni og som
hadde dårlig funksjonsnivå før innleggelsen hadde nytte av ulike former for skjerming, mens
personer som hadde hatt godt funksjonsnivå ikke hadde utbytte (Eguchi et al, 2018). En
annen gruppe pasienter som synes å profitere mindre på skjerming er personer med psykisk
utviklingshemming.
Det finnes ikke forskningsmessig dokumentasjon for «skjerming» over lengre tid. Det er
derfor grunn til varsomhet med bruk av «skjerming» som varer mer enn en uke.

7.4 Psykologiske aspekter ved stimuluskontroll
Det foreligger en nasjonal oversiktsartikkel over området fra 2015 (Norvoll et al, 2015).
Denne oversiktsartikkelen konkluderer med at det finnes få studier som sier noe om hvordan
pasienter opplever skjerming. En nasjonal brukerundersøkelse med 721 pasienter fant
imidlertid at 33% hadde svært lite eller intet utbytte av skjerming, mens 31 % hadde stort
eller svært stort utbytte. Svarprosenten hos tvangsinnlagte var lav. Videre fant en at
skjerming sto for 62 % av variasjonen i opplevd tvang. Kvalitative studier viste at pasientene
har blandede erfaringer. Positive behandlings- og omsorgselementer er trygghet ved
personalets nærvær, fast personalkontakt, ro og god hjelp til å få dekket sine behov. Noen
opplever skjermingen som hjelp ved psykosen, i tråd med behandlingsfilosofien, mens andre
forteller at skjerming gir økt angst, tankekaos, klaustrofobi og selvmordstanker. Flere
opplever seg møtt med for sterk grad av patologisering og/ eller barnsliggjøring og kritiserer
unødig bruk av restriktive husregler (Norvoll et al, 2015).
Funn fra prosjektet «Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus» (BAT) viser at
pasientrollen på skjermingsrommet er en rolle uten makt og medvirkning. Manglende dialog
med pasientene førte til at behandlingsaspektet ved skjermingsmetoden forsvant for
pasientene. Pasientene fortalte at de hadde behov for dialog og aktiv oppfølging fra
personalets side (Norvoll et al, 2008).
I ressursheftet Alternativer til tvang – sett fra et bruker- og fagperspektiv utgitt av
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse kommer det også frem at
skjerming oppleves svært ulikt. For noen er skjerming i betydningen reduksjon av inntrykk
noe som kan fungere. Andre anfører at måten skjerming defineres og utøves på bidrar til å
øke problemene. Når skjerming bidrar til å øke indre uro, får det motsatt effekt enn hva som
var hensikten. Flere ønsket seg en tydeligere hensikt med skjerming, at man får hjelp til å
endre fokus og roe seg ned. Informantene mente det var viktig å finne alternativer til
skjerming i samarbeid med pasienten. Alternativene kunne være bruk av samtaler og
aktivisering som bidrar til å skifte fokus. De forslo at skjerming måtte defineres tydeligere.
Det må være en avledning eller skifte av fokus gjennom aktivitet og sosial omgang (Bjørgen
et al, 2014).
En undersøkelse fra Australia fant at pasienter som hadde vært utsatt for kortvarig
isolering kun et fåtall ganger, kunne oppleve dette som positivt. De som hadde opplevd

59

slike intervensjoner mange ganger anførte at de opplevde tiltakene negativt (Brady et al,
2017).
Pasienter som har opplevd «seclusion» uttrykker at de ønsker prosedyren endret. De vil
ha mer kontakt med personalet mens de er akutt syke, eliminasjon av tvang og
stigmatiserende omgivelser, og åpne og mer komfortable «seclusion rooms». De ønsker
«extra care areas» utenom de vanlige sykepostene, mindre «konfrontativ» pleie som tillater
utløp for frustrasjon og følelser, og behovet for et «personlig areal» innenfor en sikker, trygg
og stimulus-kontrollerende setting (Hammill 1987). De fleste norske intensive «skjermingsenheter» oppfyller således mange av disse ønsker fra pasientene (Vaaler et al, 2005; Vaaler
et al, 2006).
Alle typer av stimuluskontroll har blitt til dels sterkt kritisert både fra enkeltpasienter,
pasientorganisasjoner og myndigheter (Mason 1993; Dyer 2003). Det har medført
innskjerpet lovverk og nye «guidelines» for å regulere bruk av tvangsmidler overfor
psykiatriske pasienter i mange land. En nederlandsk undersøkelse fant at aktive psykososiale
intervensjoner overfor ansatte og pårørende bidro til å redusere bruk av skjerming
(Boumans et al, 2015). Men på den annen side er det undersøkelser fra Nederland som viser
at reduksjon av ulike former for skjerming går parallelt med øket bruk av antipsykotika som
tvangsmiddel (Noorthoorn et al, 2016).

7.5 Npfs synspunkter
•
Skjerming slik den gjennomføres i de fleste norske avdelinger har effekt på antallet
truende og aggressive episoder i psykiatriske avdelinger. Det gjelder reduksjon av
symptomer, bedret funksjon og personlig trygghet under oppholdet. «Skjerming» bør
fortsette som et viktig virkemiddel for mennesker med alvorlige psykiatriske lidelser.
•
Skjerming oppfyller mange av de behov pasienter i andre stimuluskontrollerende
settinger, for eksempel «seclusion», etterspør.
Følgende krav må oppfylles for å gjennomføre skjerming:
1) Skjerming bør bemannes med erfarent og kompetent personale. Det innebærer at de
har gjennomgått et kurs i hvordan skjerming skal gjennomføres. Heri må det inngå
opptrening i etiske refleksjoner og opplæring i tilnærminger som i minst mulig grad
krenker pasienten og ivaretar dennes integritet.
2) Pasienter som skjermes bør sikres tilgang på skjermede uteområder som gir mulighet
for utgang i dagslys og fysisk adspredelse.
3) Det er samtidig viktig at den totale sum av sensoriske stimuli gjennom døgnet er
regulert når pasienter skjermes.
4) Lokalene må være rommelige slik at pasienten har muligheter for å unngå å måtte
være for fysisk nær personalet. Pasienten må han en større «privatsfære» enn vanlig
for å kunne føle seg tryggere.
5) Lokalene må ha et pent interiør og være rene og ordentlige. Slitte og delvis ødelagt
inventar øker risiko for utagering.
6) Skjerming utover 5-7 dager er udokumentert og bør anvendes med forsiktighet.
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8. BEHANDLING UTEN EGET SAMTYKKE (§4-4)
8.1 Lovverk (§ 4-4a) og retningslinjer for tvangsbehandling
Hovedregelen er at psykisk helsevern ytes på bakgrunn av pasientens eget samtykke
(frivillig behandling) jfr §2-1. Lovverket åpner likevel for at pasienter som er under TPH kan
undergis behandling uten eget samtykke, forutsatt at den er klart i overensstemmelse med
faglige anerkjente psykiatriske metoder og forsvarlig klinisk praksis.
Etter psykisk helsevernloven § 4-4 fjerde ledd kan behandlingstiltak som det ikke er
samtykket i, først benyttes etter at pasienten har vært tilstrekkelig undersøkt til å gi grunnlag
for å bedømme tilstanden og behovet for behandling. Psykisk helsevernforskriften § 20
første ledd stiller nærmere krav til undersøkelse før behandling med legemidler uten eget
samtykke. For det første kreves det at den faglig ansvarlige selv skal ha undersøkt pasienten i
løpet av de siste 48 timene før det treffes vedtak. For det andre skal den totale
undersøkelsestiden som hovedregel være minimum fem døgn.
Bestemmelsen gjør to unntak fra hovedregelen om minimum fem døgns
undersøkelsestid. Det første unntaket gjelder hvis pasienten ved utsettelse vil lide alvorlig
helseskade. Med dette menes alvorlig og akutt risiko for at pasientens helsetilstand
forverres betydelig. Alvorlig fysisk helseskade, selvskading eller forsøk på selvmord omfattes
også. Både somatiske og psykiske følger av utsettelse skal vurderes. Det kreves at risikoen
for helseskade er overveiende sannsynlig (sannsynlighetsovervekt). Det andre unntaket
gjelder hvis pasienten gjennom tidligere behandlingsopphold er godt kjent av institusjonen
som vedtar behandlingen. Det er et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse etter
pasient- og brukerrettighetsloven §4-3.
Vilkår om manglende samtykkekompetanse gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig
fare for eget liv eller andres liv og helse. Samtidig representerer revidert lovverk på området
en styrking av pasientenes rett til å velge å ta imot behandling eller ikke. Tvangsbehandling,
og da spesielt tvangsbehandling med legemidler, er det området hvor motstanden fra
mange pasienter og menneskerettighetsforkjempere er sterkest.
Den faglig ansvarlige treffer vedtak om undersøkelse og behandling uten eget
samtykke etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. Vedtaket skal straks nedtegnes.
Pasienten og hans eller hennes nærmeste pårørende kan påklage vedtak etter paragrafen til
fylkesmannen. I vedtaket skal det opplyses om:
1.

hvordan vilkårene for vedtaket, jf. § 4-4 første til fjerde ledd, er vurdert

2.

hvilke virkemidler som skal kunne brukes for å gjennomføre behandlingen,

3.

vedtak om legemiddelbehandling uten eget samtykke er fattet før utløpet av
den obligatoriske undersøkelsestiden på fem døgn, jf. § 4-4 femte ledd, og hva
som i så fall er begrunnelsen,

4.

hvilken type og dosering av legemidler eller ernæring som skal kunne brukes,

5.

hvilken behandlingsmessig effekt legemiddelet forventes å ha og når effekten
forventes å inntre,
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6.

forventede bivirkninger og eventuelt risiko for varig skade som følge av
legemidlene,

7.

hvordan den samlede tvangsbruken forventes å påvirke pasienten og
samarbeidet framover,

8.

forhåndserklæringer eller uttalelser om tidligere erfaring med bruk av tvang,

9.

pasientens syn på aktuelle frivillige tiltak,

10.

oppfatningen til annet kvalifisert helsepersonell og

11.

institusjonens opplegg for fortløpende evaluering av effekter og bivirkninger
av behandlingstiltaket

Ved lovendringen av 10. februar 2017 er § 4-4 endret i restriktiv retning. Sammen
med den nye § 4-4a medfører lovendringen krav om manglende samtykkekompetanse,
lengre observasjonstid før vedtak kan fattes, at vedtak ikke kan fattes av den
vedtaksansvarlige alene og eksplisitte dokumentasjonskrav med mer. § 4-4 omhandler
vilkårene, § 4-4a krav til vedtakene. Det kan ikke gjennomføres undersøkelse og behandling
som innebærer et alvorlig inngrep, likevel med følgende unntak:
a) Pasienten kan behandles med legemidler. Slik legemiddelbehandling kan bare
gjennomføres med preparater som er registrert her i landet og med vanlig brukte
doser. Legemiddelbehandling kan bare gjennomføres med legemidler som har en
gunstig virkning som klart oppveier ulempene ved eventuelle bivirkninger.
b) Som ledd i behandling av pasient med alvorlig spiseforstyrrelse, kan det gis
ernæring såfremt dette fremstår som et strengt nødvendig behandlingsalternativ.
Undersøkelse og behandling kan bare skje når det er forsøkt å oppnå samtykke til
undersøkelsen eller behandlingen, eller det er åpenbart at samtykke ikke kan eller vil bli gitt.
Dersom det ikke er åpenbart umulig, skal det også vurderes om det kan tilbys andre frivillige
tiltak som alternativ til undersøkelse og behandling.
Behandlingstiltak kan først benyttes etter at pasienten har vært tilstrekkelig
undersøkt til at man har grunnlag for å bedømme tilstanden og behovet for behandling.
Behandlingstiltak kan bare igangsettes og gjennomføres når de med stor sannsynlighet kan
føre til helbredelse eller vesentlig bedring av pasientens tilstand, eller at pasienten unngår
en vesentlig forverring av sykdommen.
Tvangsbehandling må anses som en unntaksbestemmelse når alle andre
behandlingstiltak fremstår som utilstrekkelige. Denne type tiltak kan bare forlenges dersom
forutsetningene for å bruke dem fortsatt er til stede, og så lenge pasienten fyller vilkårene
for – og er under – tvungent psykisk helsevern. ECT (elektrokonvulsiv behandling) er ikke
tillatt brukt som behandling uten eget samtykke etter § 4-4, dog åpnes det opp for bruk av
ECT i spesielle nødrettssituasjoner.
Psykisk helsevernloven gir rett til fri rettshjelp for pasienter som får vedtak om
behandling uten eget samtykke som tvangsmedisinering og tvungen ernæring. Utgiftene blir
dekket av staten. Pasienten kan selv finne en advokat eller be om at kontrollkommisjonen
gjør dette.
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8.2 Lovverk for tvangsernæring og indikasjoner
§4-4 i Psykisk helsevernloven, punkt b, kan tvangsernæring gjennomføres forutsatt at
pasienten mangler samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven. Men
vilkåret for manglendesamtykkekompetanse gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for
eget liv eller andres liv eller helse. Punkt b lyder: Som ledd i behandling av pasient med
alvorlig spiseforstyrrelse, kan det gis ernæring såfremt dette fremstår som et strengt
nødvendig behandlingsalternativ. Det skal imidlertid forsøkes å innhente samtykke såfremt
det er åpenbart at samtykke ikke kan eller vil bli gitt. Bestemmelsen i § 4-4 bokstav b
impliserer at pasienten allerede må være underlagt tvungent psykisk helsevern.
Tvangsernæring er først og fremst aktuelt ved alvorlige former for anorexia nervosa
hvor vekten er blitt så lav at det er akutt fare for at pasienten skal dø. Vedtak om at
ernæringstilførsel uten eget samtykke treffes av faglig ansvarlig for vedtak innen psykisk
helsevern. Det er krav om at før den vedtatte tvangsernæringen gjennomføres, skal en lege
foreta en selvstendig vurdering av om gjennomføring av behandlingen er medisinskfaglig
ansvarlig. Behandlingsansvaret for selve den medisinske gjennomføringen av
næringstilførselen og somatiske komplikasjoner vil ligge hos legen som er involvert. Den
faglige ansvarlige må foreta den løpende vurderingen av om lovens vilkår for bruk av tvang
er oppfylt.
Vedtak om tvangsernæring fattes ved flere typer sengeavdelinger, ofte ved
spesialavdelinger for spiseforstyrrelser, men også regelmessig ved allmenne sengeavdelinger
i BUP og VOP. Vedtakene kan gjennomføres i en somatisk (indremedisinsk) avdeling.

8.3 Omfang
8.3.1 Norske data
I NPR finnes tall på formalia ved kontakt med psykisk helsevern samt vedtak fattet
under behandling. Det er nå god dekning på tall for innleggelser til TPH, men varierende
registreringsdekning på tall for bruk av tvangsmidler. Det er også varierende
registreringsdekning av vedtak om TUD (omtales i kapittel 9). Det treffes også flere vedtak
om behandling uten eget samtykke og tvangsmidler ovenfor menn enn kvinner.
Det ble i 2014 fattet 2 513 vedtak om tvangsbehandling uten eget samtykke ovenfor
totalt 1 502 pasienter. Sammenholdt med total tallene for etablering av TPH, innebærer
dette at det fattes vedtak om behandling uten eget samtykke for mindre enn én av tre
pasienter under TPH. De fleste (72%) vedtak om tvangsbehandling gjelder personer som
lider av schizofreni.
Det er betydelige geografiske forskjeller i andel pasienter under TPH med vedtak om
behandling uten samtykke. Det er uklart i hvilken grad forskjellene delvis kan skyldes
manglende innrapportering av tvangsbehandlingsvedtak. Andel pasienter med vedtak om
behandling uten eget samtykke bør sees i sammenheng med raten av pasienter under TPH,
da en høy andel med samtidig tvangsbehandlingsvedtak kan være et uttrykk for streng
praksis for etablering av TPH (bare det aller sykeste tas inn til behandling).
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Hvor stort omfanget av tvangsbehandling på psykiatrisk grunnlag er i somatiske
sykehus vet man ikke. Det ser heller ikke ut til at myndighetene har interessert seg for dette.
En grunn kan væra at i somatiske sykehus betrakter man det som en selvfølge at legenes
første bud er å redde liv og at man da bruker de metoder som er påkrevet og definerer dette
som tvangsmidler og ikke som tvangsbehandling. Det betyr at f.eks. antipsykotika mot delir,
uten samtykke fra pasientene eller pårørende, i somatisk sykehus ikke betraktes som etisk
problematisk. Det er usikre data hva gjelder hvor mange pasienter som hvert år
tvangsernæres.
8.3.2 Internasjonale trender
Generelt er det i de vestlige land en økende skepsis til bruk av tvang som ledd i
behandlingen av psykiske lidelser, og de fleste europeiske land forsøker å redusere bruken.
Ingen land synes imidlertid helt å ha klart å fjerne tvang. Men det er vanskelig å
sammenlikne bruk av tvang mellom ulike land på grunn av forskjeller i lovverk, offentlig
statistikk, samt organisering og utbyggingsgrad av helse- og sosialtjenestene. Men også på
dette området er det usikre data fordi det er store ulikheter i lovverket fra land til land. .
8.3.3 Npfs syn
•

•

•

•

Npf er av den oppfatning at legges tallene for tvangsinnleggelser, tvangsbehandling
og tvangstiltak fra de nasjonale oversiktene fra de siste årene til grunn, synes de ulike
tiltakene som har vært iverksatt fra nasjonale myndigheter for å redusere bruken av
tvang i psykisk helsevern å ha hatt begrenset effekt.
Npf deler nasjonale myndigheters bekymring for den tilsynelatende manglende
effekten av de iverksatte tiltakene på omfanget av tvangsbruk i psykisk helsevern,
men ønsker samtidig å påpeke at nettopp usikkerheten knyttet til rapporteringen på
området gjør at det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen over tid. Sannsynligvis
har både dokumentasjon og rapportering av tvang, og da spesielt tvangsmidler vært
underrapportert inntil det helt siste, noe dokumentarserien fra VG i 2017 indikerte
(https://www.vg.no/spesial/2016/tvangsprotokollene/slik-har-vi-jobbet/ ).
Npf vil påpeke at det har vært en reell nedgang i antall årsverk i psykisk helsevern til
tross for regjeringens uttalte krav om økt vekst sammenlignet med somatikk.
Parallelt er antall senger redusert, og antall oppholdsdøgn har i psykisk helsevern i
Norge blitt halvert siden 1999. Det knytter seg en bekymring til denne utvikling i
forhold til de alvorligst syke.
Npf mener at det bare leger skal gjøre vedtak om somatisk behandling.

8.4 Antipsykotika
Bruk av antipsykotika som akutt tvangsmiddel og i enda større grad som ledd i
tvangsbehandling er et helt sentralt ankepunkt fra mange pasientorganisasjoner.
8.4.1 Omfang av antipsykotikabruk hos personer under TPH.
Norske data viser at mer enn 50 % av pasienter med tvungent psykisk helsevern uten
heldøgnsopphold samtidig hadde vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke
(§4-4) (Riley et al, 2017).
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8.4.2 Indikasjoner og effekter av antipsykotika
Hovedindikasjonen for antipsykotika (inklusive injeksjon av antipsykotika med effekt
over få dager) er psykoser (inklusive alvorlige maniske episoder) og forvirringstilstander
(inklusive ikke-alkoholisk delirium). Effektstørrelsen for antipsykotika ved schizofreni ligger
mellom 0,5 og 0,7 (vurdert ut fra akutt effekt på psykosesymptomer vurdert ved hjelp av
PANSS). Det er klinisk meningsfulle effekter (Leutht et al, 2012; Wunderink et al, 2013).
Antipsykotika reduserer tilbakefall av psykoser i forhold til ingen medisinering (Conus
et al, 2018) og reduserer antall voldsepisoder, både der pasienten er offer for eller utøver av
aggresjon (Mohr et al, 2017). Ved schizofreni er det 6,3 ganger øket risiko for å dø hvis en
person med en schizofrent spektrum-lidelse ikke bruker antipsykotika. Også antall dødsfall
reduseres ved bruk av antipsykotika (Baxter et al.,2016; Tiihonen et al., 2016; Hjorthøj et al.,
2017; Liu et al., 2017). Effekten av antipsykotika på dødsraten er imidlertid mindre hvis
antipsykotika doseres høyt (Torniainen et al, 2015). Det optimale er lave til moderate doser.
Data indikerer at ved alvorlige former for psykoser kan depotbehandling (injeksjon av
antipsykotika i muskelen med en varighet over måneder) være særlig effektivt med tanke på
å forebygge tilbakefall (Taipale et al, 2017a; Taipale et al, 2017b – epubs ahead of press).
Det samme synes å være tilfelle ved bipolar lidelse type 1 selv om isolert sett litium er det
beste forebyggende legemiddelet (Lähteenvuo et al, 2018).
Effekten av antipsykotika de første tre årene er bedre dess kortere symptomene har
vart. Alder og kjønn synes ikke å ha betydning for effekten, men barn og unge synes å være
mer utsatt for bivirkninger. Står man overfor ukjente pasienter, med uavklarte tilstander,
rusinntak eller mulig somatisk komorbiditet vil ofte benzodiazepiner være det beste
alternativet.
Tallene for langtidsbehandling (ut over 3 år) er svakere. På gruppebasis finner man
over lengre varighet også reduksjon forekomst av psykoser hos de som har brukt
antipsykotika, anslagsvis omkring 15-20% (Hui et al, 2018), det vil si en differanse på 18% til
fordel for bruk av antipsykotika. Men som for akutt behandling er det kanskje omkring 1/3
av pasienter med schizofreni som ikke får tilbakefall til tross for at de ikke har brukt
antipsykotika (Wils et al., 2017). Ved andre typer psykoser som f.eks. akutte polymorfe
psykoser, er behandling ut over et par måneder efter normalisering antagelig ikke nødvendig
(Alvarez-Jimenez et al, 2016; Lippin et al, 2018).
Det er utilstrekkelige data som kan gi eksakt informasjon om hvor lenge antipsykotika
bør gis. Antallet som får tilbakefall i løpet av en 2-3 års periode hvis man avbryter
antipsykotikabehandling, varierer i ulike studier fra omkring 5 til 8 av 10. Det ser ut til at flere
forbigående seponeringer i løpet av de første par årene gir flere tilbakefall og medfører
lengre tid før pasienten kommer seg av neste psykotiske episode (Winton-Brown et al.,
2017). På gruppenivå tyder de finske studiene på at vedvarende behandling faktisk er det
beste hva gjelder å redusere dødelighet (Tiihonen et al, 2018). Likevel tilsier
kunnskapsfronten at rutinemessig langtidsbehandling med antipsykotika til alle personer
som har hatt en psykose ikke bør gis. Det må gjøres individuelle vurderinger som vektlegger
faktorer som er forbundet med god prognose og vekter eventuelle effekter mot bivirkninger.
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8.4.3 Bivirkninger
Antipsykotika kan gi en rekke bivirkninger. Bivirkninger øker i hyppighet og
alvorlighet dess høyere dosen er12. Den mest plagsomme bivirkninger for pasientene er
vektøkning og en opplevelse av sløvhet («dopet»). Slike bivirkninger forekommer spesielt
hvis legemiddelet doseres høyt. Brukt over år kan antipsykotika hos noen fremkalle
plagsomme ufrivillige bevegelser (f.eks. tardive dyskinesier) og Parkinsonlignende plager.
Men en sykdom som schizofreni er i seg selv forbundet med slike endringer selv om
pasientene aldri har brukt antipsykotika (Whitty et al, 2009; Ojagbemi et al, 2018).
Ved bruk av en del antipsykotika (men ikke alle) ses det økning i lipider så vel som en
viss økning av insulinresistens. Dette kan hos noen medføre såkalt metabolsk syndrom med
forøket risiko for bl.a. diabetes. Men det må også nevnes at dosert lavt til moderat med god
monitorering av effekt og bivirkninger er det pasienter som bare i liten grad er plaget av
bivirkninger og derfor opplever at antipsykotika ikke reduserer deres livskvalitet i vesentlig
grad, tvert imot.
Livstruende bivirkninger forekommer sjelden. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS)
forekommer relativt akutt hos anslagsvis 1% av pasienter som foreskrives antipsykotika, men
er svært sjelden et problem i langtidsbehandling. MNS og andre bivirkninger krever
psykiaterkompetanse for tidlig oppdagelse og behandling.
Dødsfall på grunn av antipsykotika er svært sjelden. I en svensk registerundersøkelse
(Wester et al, 2007) fant man at hyppigheten av dødsfall som ble vurdert sannsynligvis
relatert til bruk av antipsykotika (to per år) tilsvarte det man fant ved bruk av p-piller og
betennelsesdempende legemidler (NSAID13). En fullstendig oversikt over alle bivirkninger
som er forbundet med bruk av antipsykotika finnes i kapittel 30 i Malt og medarbeideres
lærebok i psykiatri (2018).
Det vært påvist lett reduksjon av tykkelsen i hjernebarken (cortex) og øket volum av lateral ventrikkel
(hulrom i hjernen) ved bruk av antipsykotika (Vita et al, 2015; Huhtaniska et al, 2017). Det er imidlertid uklart
om dette skyldes antipsykotika eller effekten av det å lide av en psykose som i seg selv er forbundet med lett
reduksjon av hjernebarken og øket volum av ventrikler (Andreasen et al, 2013). Endringene henger ikke
sammen med symptomers alvorlighet, nevrologiske bivirkninger, funksjonsnivå, BMI, alder, kjønn eller varighet
av ubehandlet psykose. Den lille reduksjonen i hjernebarkens tykkelse er heller ikke forbundet med dårligere
respons på antipsykotika (for oversikt, se Emsley et al., 2016; 2017). Dessuten er det også påvist lett øket volum
av basalganglier ved bruk av antipsykotika (Jørgensen et al., 2016; Huhtaniska et al, 2017).

Generelt gjelder at hos pasienter som har god klinisk effekt av antipsykotika
overstiger dette eventuelle plager knyttet til bivirkninger. Men samtidig vil bivirkninger for
noen pasienter klart overstige eventuelle positive effekter av antipsykotika. Når man også
vet at kanskje opp til 1/3 av pasientene ikke vil ha behov for antipsykotika over tid, tilsier
dette at antipsykotika bare skal brukes på streng indikasjon, i lavest mulig effektiv dose og
under løpende kontroll av fagfolk med medisinsk kompetanse. Det er særlig viktig når det
kan være aktuelt å bruke antipsykotika som tvangsbehandling.
Muligheter for bivirkninger tilsier også at man løpende bør vurdere om det kan være
faglig forsvarlig å gradvis redusere dosen eller eventuelt slutte helt (over flere måneder).
Heri hører også med en løpende vurdering av kognitive funksjoner. Det er data som kan tyde
på at de som slutter med antipsykotika kan få noe bedre kognisjon, men om årsaken er
12

Personer som tar samme tablettdose i mg kan få ulik konsentrasjon i blodet, bl.a. pga forskjeller i opptak av
legemiddelet fra tarmen og ulik evne til å nedbryte legemiddelet i leveren. Fra blodet skal legemiddelet tas opp
i hjernen. Det er den delen som når inn til hjernen som bestemmer effekt og de fleste bivirkninger. Selv om
hjernekonsentrasjonen henger sammen med legemiddelkonsentrasjonen i blodet, er forholdet er ikke 1:1.
Effekter og bivirkninger kan derfor variere mellom personer selv om de tar samme dose i mg.
13
NSAIDs: Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs, f.eks. Ibux®, Naproksen®, Voltaren®.
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fravær legemiddelet i seg selv eller andre forhold er uklart (Albert et al, 2018). På den annen
side vil residiv av psykosen redusere kognisjon.
Noen mener at ved langvarig bruk av antipsykotika kan det medføre overfølsomhet
for disse (supersensitivitetsyndrom) som kan forklare det økede antall psykotiske tilbakefall
når pasienter slutter med medikasjon (Murray 2017). På den annen side er det studier som
viser at supersensitivitetsreaksjoner ikke forklarer tilbakefall etter seponering av
antipsykotika (Emsley et al, 2018; Taylor & Yim, 2018).

8.4.4 Informasjon om effekter og bivirkninger
Å orientere om legemidlers effekt og dets bivirkninger, og avveiingen mellom disse
aspektene med tanke på om antipsykotika samlet sett vil være en gevinst, kan være
vanskelig. Det krever særdeles gode kunnskaper om psykofarmakologi generelt og
antipsykotika spesielt. Påstander om at antipsykotika eller antidepressiva overhodet ikke har
klinisk effekt er ikke forenlig med kunnskapsfronten. Slike oppfatninger er ofte basert på
informasjon fra internett eller fra aktive skribenter som kjemper mot bruk av psykofarmaka
generelt. Men påstander om det motsatte, at alle vil ha utbytte av antipsykotika er heller
ikke riktig. Det er derfor helt nødvendig at informasjon om pro- et contra ved fortsatt
medikasjon. Det må gjennomføres av en psykiater.

8.4.5 Psykologiske aspekter ved tvangsbehandling med antipsykotika
Forskrivning av medikamenter, og da spesielt antipsykotika, har en rekke
psykologiske implikasjoner. Noen vil oppfatte dette som udelt positivt da de opplever at de
gis for å dempe smertefulle plager og ikke får å påvirke deres person. Andre vil oppfatte
dette som en understrekning av at de er meget syke som de mener de ikke er. For andre er
det å måtte ta medikamenter en bekreftelse på at de er passive og hjelpeløse, «andre» må
rette på tilstanden. Det kan ramme både selvfølelse og opplevd autonomi hvilket er uheldig.
Psykotiske pasienter kan også oppleve det å ta medisin som en ytre påvirkning som
er både sterk, farlig og aggressiv. Det kan gi opphav til fantasier om andres makt over dem.
Tvangsbehandling med depotmedikasjon kan også oppleves som krenkende. Medikamenter
kan oppleves som et redskap for behandlernes vilje mer enn behandlers genuine ønske om å
hjelpe pasienten ut av en skremmende og psykologisk smertefull tilstand. Slike opplevelser
kan forsterkes hvis personalet ikke tar vare på pasientens verdighet og ikke viser pasienten
respekt. Spesielt ved paranoide tilstander kan pasienten utvikle forestillinger om at
bivirkningene er uttrykk for forsøk på å ta livet av ham eller henne. Det kan utløse angst med
tilhørende aggresjon.
Depot-antipsykotika kan til en viss grad ses som at man fratar pasienten ansvaret for
sin egen behandling (passivisering). Men en del velger selv depotinjeksjon. De opplever at
depotinjeksjon i mindre grad gir dem en opplevelse av å være kronisk alvorlig syke i
motsetning til daglig å ta tabletter. En del finner forøvrig at injeksjon i overarmen er mindre
krenkende enn i setemuskulaturen.
Alle disse forhold understreker viktigheten av at antipsykotika skal gis som et tillegg
til samtalebehandling som kognitiv adferdsterapi (CBT) og psykoedukasjon er eksempler på.
Utelukkende å foreskrive antipsykotika basert på en beskrivende diagnose er faglig ikke god
medisin. Det er også nødvendig å understreke at et psykofarmakon gis for å redusere
symptomer og psykisk smerte, ikke fordi det er noe galt med personen i seg selv.
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8.4.6 Pasienter synspunkter på tvangsbehandling
Tvangsmedisinering representerer en type inngrep som oppleves forskjellig. Debatten
om bruk av antipsykotika ved tvangsbehandling ved alvorlige psykoser domineres i dag av
pasienter (og en del leger) som mener at antipsykotika ikke har effekt og mener at
bivirkningene langt overstiger effekt. I tillegg kommer den t prinsipielle kritikk mot å gi
medikasjon med tvang. Denne tendensen forsterkes av mediers fokus på rapporter om
voldsomme bivirkninger og påstander om at legemidlene ikke virker. Stemmene til pasienter
og pårørende som mener at antipsykotika faktisk har vært og er til stor hjelp for og bidratt til
god livskvalitet, forstummer i denne debatten. En slik ensidig offentlig tyngepunkt er et
problem hvis vi skal ha en opplyst debatt omkring bruk av antipsykotika som tvangstiltak.
De som har negative synspunkter på antipsykotika kan angi at det å bli påtvunget
antipsykotika kunne være mer invaderende og krenkende for dem enn tvangsinnleggelsen.
Måten tvangsmedisinering blir gjennomført på er av stor betydning. Det etterlyses også mer
informasjon rundt medisinenes mulige langtidsvirkninger. Noen mener også at leger og
andre ikke er ærlige når de forteller om bivirkninger. De som er imot psykofarmaka
etterlyser også mer informasjon og lydhørhet overfor ønsker om justering og eventuell
nedtrapping på en trygg måte. Medisiner løser ikke selve problemet. Man trenger ofte å
trappe de ned for å greie å ta tak i ting, mente mange i en kvalitativ undersøkelse (Bjørgen et
al. 2014).
Det er ikke tvil om at noen pasienter opplever alvorlige bivirkninger av antipsykotika.
Disse beskrives da gjerne som sterkt plagsomme og delvis invalidiserende. Det er også
personer som beskriver at bivirkningene av medisinene som et større problem enn de
psykiske problemene var før behandling ble startet (Helsedirektoratet 2009, NOU 2011/9). I
ressursheftet «Alternativer til tvang 1», beskriver også flere en påtvunget følelsesmessig
flathet. Mange opplevde at dette svekket muligheten til å uttrykke seg, og ga en dårligere
livskvalitet. Informantene angir i kvalitative intervjuer ofte å ikke bli tatt på alvor når de ga
uttrykk for at andre tiltak enn medisiner kan være like effektive. På den annen side avfeier
en del av disse forskning som viser at i noen tilfeller kan antipsykotika gi gevinster, i det
minste på kort sikt, som ikke-medikamentelle strategier ikke gir.
Langtidsvirkningene bekymrer også mange. Noen av disse bekymringene er åpenbart
feilaktige når pasienter f.eks. tror at bruk av antipsykotika reduserer livslengde (se data
ovenfor). F.eks. uttaler en pasient at «Hadde jeg visst at livslengden min ville bli forkortet
med 15 år når jeg begynte på medisiner…». Dette er en fullstendig feilforståelse som
åpenbart ikke var korrigert av helsepersonellet. Andre utsagn knyttet til bivirkninger som
«Jeg hadde lyst til å leve, men ikke sånn. Det var ikke noe liv» er imidlertid vel verd å ta som
indikasjon på at den psykofarmakologiske behandlingen ikke har vært gjennomført lege artis
eller at den ikke var indisert. Det er også viktig å merke seg at pasienter ønsker seg mer
aktivitet og behandlingstiltak som ikke innebefatter medisiner alene. Det er ofte et helt
legitimt krav som gjenspeiler de faktiske forhold mange steder. Reduksjon av personale
samtidig som pasientvolumet øker bidrar til slike opplevelser. I denne rapporten drøftes
dette punktet nærmere under kapitlet om forebygging av tvang.
Pasientenes opplevelse av sin egen psykiske lidelse og om de på forhånd har fulgt
opp anbefalt medisinering, kan ha betydning for å godta tvangsmedisinering og deres
opplevelse av bedring i ettertid. Pasienter ser også i større grad ut til å se alternativer til
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tvangsmedisinering enn helsepersonell. Det ser også ut til at tvangsmedisinering på lengre
sikt hos noen kan føre til nedsatt engasjement i behandling og være til hinder for bedring.
Antagelig skyldes dette delvis for høye doser, men også i noen tilfeller at det ikke er indisert
med antipsykotika. Tvungne intramuskulære injeksjoner var blant de tvangstiltakene
pasientene opplevde mest negativt (Brun et al, 2017), men som anført over må det også sies
at en del pasienter opplever depotmedikasjon som en fordel så bildet er mer sammensatt
enn som så. Samlet sett understreker kvalitative intervjuer at tjenestene må ta
bivirkningene av medisiner på alvor, informere grundig om bi- og senvirkningene ved bruk av
disse, og sammen med brukeren bistå i nedtrapping ved behov.

8.4.7 Rettssikkerhetsproblemer
I norsk debatt om tvang i psykiatri har fokus først og fremst vært rettet mot
rettssikkerhetsproblemene knyttet til etablering og opprettholdelse av TPH og TUD.
Pasienter og deres organisasjoner har særlig reagert på vedtak om behandling med
legemidler og da spesielt antipsykotika som kan tillates gitt forutsatt at visse vilkår er oppfylt
(§ 4-4). Denne paragrafen har også vært et hovedankepunkt mot psykisk
helsevernlovgivning. Spesielt har det vært reist kritikk mot bruk av langtidsvirkende
injeksjoner i form av depot-preparater. Den reviderte psykisk helsevernlov med krav om
samtykkekompetanse medfører riktignok at praksis må endres noe, men det vil fortsatt være
anledning til å gjennomføre tvangsbehandling. Mange pasienters innvendinger er derfor ikke
«løst» med det nye lovverket.
Noen ser det slik at det manglende fokus på tvangsbehandling – spesielt
tvangsbehandling med antipsykotika – «representerer en nær utilgivelig unnlatelsessynd fra
samfunnets side» (NOU 2011/9). Det er også anført at klager til Fylkesmannen over
tvangsmedisinering (fri rettshjelp er tilgjengelig) nesten aldri tas til følge.
Det er ulike regler for tvangsmedisinering innen Europa, vesentlig pga ulike nasjonale
lover og forskrifter (Luciano et al, 2018). EUNOMIA European multicentre study har foreslått
at tvangsmedisinering bare kan finne sted hvis «1) a therapeutic intervention is urgently
needed; 2) the voluntary intake of medications is consistently rejected; 3) the patient is not
aware of his/her condition. Patients’ dignity, privacy and safety shall be preserved at all
times”. Noen land har strengere holdning til tvangsmedisinering enn til «frihetsberøvelse».
Eksempler på dette er Tyskland og USA. Her vil en hovedregel være at den
beslutningskompetente har vetorett: «The basic principles appear relatively straightforward: Those who are competent to make treatment decisions, including those committed
to psychiatric hospital, have a qualified right to refuse unwanted treatment except in an
emergency situation” (Perlin 2008). En rett i USA vil generelt oppfatte bivirkningene ved
tvangsmedisinering som et mer alvorlig problem enn selve tvangsinnleggelsen /
tilbakeholdelse på tvang (NOU 2011/9).
I hvilken grad det foreligger evidens for at tvangsbehandling med legemidler etter
den akutte fase er mer effektivt enn om tvangsbehandling ikke gjennomføres er usikker.
Enkelte mener at så ikke er tilfelle (Barnes & Badre, 2016; Brun et al, 2017), men det
foreligger ikke kontrollerte studier som kan besvare dette spørsmålet med sikkerhet. Den
kliniske erfaringen er at antipsykotika vil kunne redusere voldelig og annen adferd som kan
true egen og andres helse. Det er nok derfor sterkest indikasjon for å vurdere
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tvangsbehandling over tid hvis pasienten mangler samtykkekompetanse og har stadig
gjentatte psykotiske episoder med voldelig utagering overfor andre mennesker eller har en
adferd som truer andres og egen helse i alvorlig grad samtidig som vedkommende ikke vil ta
antipsykotika.

8.4.8 Vurderinger
8.4.8.1 Effekter, bivirkninger og informasjon til pasienter og administrasjonsform
Ingen legemidler (eller andre spesifikke behandlinger) hjelper alle. Det gjelder i somatisk
medisin som i behandlingen av psykiske lidelser. Dessuten er det pasienter som kan klare seg
uten legemidler, selv om de har hatt en akutt psykose. Men Npf mener at antipsykotika kan
ha en sikker effekt hos mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser, spesielt ulike former
for schizofreni og bipolar lidelse type I (manisk-depressiv lidelse), spesielt i akutt manisk
fase. Npf mener også at en undergruppe pasienter vil ha god forebyggende effekt av
antipsykotika brukt over mange år. Npf deler derfor ikke synspunktet om at antipsykotika
ikke har noen meningsfull effekt og at antipsykotika overhodet ikke skal brukes i behandling
av psykoser.
Npf mener at det må være et krav at informasjon om legemidlers effekter og bivirkninger
skal være kunnskapsbasert. Kunnskapsbaserte kilder kan være offentlige oversikter og
behandlingsretningslinjer, også internasjonale behandlingsretningslinjer utarbeidet av f.eks.
det britiske National institute for care and health excellence (NICE;
https://www.nice.org.uk/guidance/cg178/chapter/Key-priorities-for-implementation) eller
Verdens helseorganisasjon. Informasjon må også inneholde informasjon om lidelsens
naturlige forløp. Slik informasjon kan best gis av lege som også kan forklare de ulike
nevrobiologiske effektene hvis pasientene ønsker informasjon om dette.
Npf vil påpeke at informasjon om legemidlers effekt og deres bivirkninger, og hvordan
slike eventuelt kan forebygges eller behandles, er en legeoppgave. Legen må ha
spesialkunnskap om psykofarmakologi. Mange steder er det i dag mangel på psykiatere som
omtalt foran. Det representerer en fare både for pasientsikkerheten, men også for
samfunnet idet noen pasienter kan forbli ubehandlet med antipsykotika der hvor dette ville
kunne forebygge forverring, suicid og voldelig utagering. Manglende tilgang på psykiatere vil
også kunne medføre at pasienter anbefales å bruke antipsykotika der hvor dette skulle
unngås. Risikoen forsterkes ved at mangel på psykiatere gjør at de få som er tilgjengelige
ikke har muligheter for å vurdere pasientene nevropsykiatrisk før behandling.
Det forekommer i økende grad at avgjørelser om bruk av medikasjon foretas ut fra andre
profesjoners vurderinger grunnet mangel på psykiatere og manglende kunnskap om faget.
Man «rekvirerer» resept fra en lege som ikke kjenner pasienten, men som opplever seg
tvunget til å etterkomme «rekvisisjonen» da det ikke er andre psykiatere ved avdelingen.
Dette gjelder antipsykotika brukt som tvangsmiddel, men også som tvangsbehandling under
et sykehusopphold. Resultatet av denne situasjonen kan være at pasientene får for høye
doser og at de får mange helt unødige bivirkninger. Mangel på psykiatere kan også medføre
at pasienter blir stående på samme medikasjon og doser i årevis med bivirkninger som
overhodet ikke skulle forekomme.
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En utfordring i medikamentell vedlikeholdsbehandling er etterlevelse («compliance»).
Avhengig av sykdomsfasen viser studier at manglende etterlevelse ved schizofreni ved
peroral medikasjon er på 20–60 %. Det gjelder i betydelig grad antipsykotika brukt i
vedlikeholdsbehandlingen. Manglende etterlevelse er et hovedargument for bruk av depotpreparater, men også at en del pasienter opplever det som mindre belastende å få en
sprøyte fire ganger i året eller noe hyppigere fremfor daglig å ta tabletter. Men selv om de
fleste norske psykiatere vil hevde at depotpreparater generelt øker etterlevelse, er den
vitenskapelige dokumentasjon for dette ikke like klar. Men gis antipsykotika i depotform, er
det helt nødvendig å at det tilstrekkelige legeressurser til å følge opp pasientene
regelmessig. Det gjøres ikke i dag pga for få leger hvilket er kritikkverdig og et forhold som
helsemyndighetene må ta tak i.
Registrering av bivirkninger er også helt vesentlig for å øke samarbeid om behandling
(«compliance») og ikke minst redusere eventuelle bivirkninger som pasienten plages av, men
som de ansatte ikke fanger opp. Det er også viktig fordi en del data indikerer at pasienter
ofte angir flere bivirkninger og kan vurdere bivirkninger som mer plagsomme enn det
behandlere gjør (Lindstrøm et al, 2001). Det finnes instrumenter som kan fylles ut av
pasientene selv (Lindstrøm, 2001).

8.4.8.2 Tvangsbehandling med antipsykotika
Npf mener at det ikke er tvil om at antipsykotika har effekter som kan være gunstige for
mange mennesker som lider av alvorlige psykiske lidelser. Det er også i tråd med vurderinger
utført av eksperter og av utredninger og retningslinjer utarbeidet av myndigheter. Men det
faktum at antipsykotika langt fra hjelper alle, og at disse hos noen kan ha til dels alvorlige
bivirkninger, tilsier at man må vurdere om pasienten har en profil som tilsier at effekten av
antipsykotika ut over den akutte fase antagelig vil være liten. Og når antipsykotika brukes
skal det være minst mulige effektive doser under tett medisinsk kontroll. Eksempler på
situasjoner der antipsykotika kan være aktuelt som tvangsbehandling, er gjentatte alvorlige
psykotiske episoder med overhengende fare for at pasienten pådrar seg alvorlig helseskade
(suicid, selvbeskadigelse i psykotisk tilstand) eller skader andre, f.eks. blir voldelig, samtidig
som pasienten likevel ikke vil bruke legemidler.
Det er imidlertid en vanskeligere vurdering om det er menneskerettslig akseptabelt å
bruke tvangsbehandling bare med henvisning til at vedvarende ubehandlet psykose øker
risikoen for utvikling eller forverrelse av alvorlig somatisk sykdom (et aspekt ved fare for
egen helse kriteriet). Det nye lovverket unngår å gå inn på dette aspektet.
Samlet sett reiser tvangsbehandling problemer omkring når det foreligger
samtykkekompetanse eller ikke og hvor terskelen eventuelt skal gå i lys av hvilken helserisiko
det er tale om. Skal f.eks. krav til at det må foreligge samtykkekompetanse være lavere hvis
det er tale om helseskade som tvang skal forebygge, mens det må være udiskutabel
samtykkekompetanse hvis det er tale om å forebygge f.eks. suicid eller alvorlig helseskade
på andre (vurdert ut fra tidligere adferd i ikke-medisinert tilstand) Heri inngår også f.eks. om
pasienten har rett til å velge fengsel fremfor psykiatrisk behandling eller bør ha rett til å
velge å avslå en behandling selv om det kan medføre døden. I disse overveielser kommer
med andre ord hvordan man skal forstå farekriteriet og suicidalkriteriet inn. Dette er drøftet
i kapittel 11.
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Et krav om at det skal være en minstetid, f.eks. fem dager, før tvangsbehandling i form av
medisiner kan iverksettes er ikke forenlig med den kliniske virkelighet. Akutte alvorlige
psykoser med svær utagering kombinert med voldelig adferd eller uttalt suicidalitet kan
kreve akutte tiltak allerede første døgnet, heri inkludert tvangsmidler i form av medikasjon.
Dagens lovgivning gir muligheter for dette. §4-4 gir adgang til å forkorte observasjonstiden "
hvis pasienten ved utsettelse vil lide vesentlig helseskade, eller hvis pasienten gjennom
tidligere behandlingsopphold er godt kjent av institusjonen som vedtar behandlingen". §4-8vedtak kan fattes ved akutte urotilstander. Npf vil derfor understreke at dagens praksis med
at tvangstiltak kan iverksettes også akutt er nødvendig å opprettholde, ikke minst også fordi
mange pasienter er kjent fra før og erfaringsmessig kan kreve medikasjon akutt.
Npf vil også påpeke at de krav til dokumentasjon som nå kreves hvis man ikke kommer
utenom tvangsbehandling, er omfattende og vil kreve betydelig legeårsverk.
Mange steder er det allerede en praksis at pasienter som utsettes for tvang etter
tiltakene er avsluttet får anledning til en samtale om opplevelsen. Det kan redusere
senfølger av eventuelle traumatiske opplevelser i forbindelse med tvang. En slik praksis bør
fortsette.

8.4.8.3 Oppsummering av Npfs synspunkter tvang
•
•
•

•
•
•
•

•

Det er et ledelsesansvar å legge til rette for at alle medarbeidere i enheter som er
godkjent for tvang har den nødvendige kompetansen i å forebygge og gjennomføre bruk
av tvangstiltak.
Det er et ledelsesansvar å sikre at det foreligger en tydelig beskrivelse av hvem som til
enhver tid har myndighet og ansvar i enheter som er godkjent for bruk av tvang.
Straffelovgivningen gjelder uavkortet enten du er innlagt eller ikke. Alvorlig trusler og
vold bør anmeldes. Vurdering av tilregnelighet er ikke relevant av om et forhold bør
anmeldes eller ikke.
Dagens praksis med at tvangstiltak kan iverksettes også før det er gått fem dager er
nødvendig å opprettholde, ikke minst også fordi mange pasienter er kjent fra før og
erfaringsmessig kan kreve medikasjon akutt.
Det er absolutt nødvendig at bruk av tvang dokumenteres på en pålitelig måte og med
samme metodikk ved alle institusjoner hvor tvang forekommer.
Tydeligere krav til den skriftlige begrunnelsen for vedtak om tvungen observasjon,
tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke vil også kunne bidra til å
styrke pasientenes rettssikkerhet.
Npf vil understreke at vurdering av tvangstiltak som inkluderer bruk av legemidler må
vurderes fra gang til gang på individuell basis. En slik vurdering er ikke basert på
diagnoser i seg selv. Eksempler er tilstander som medfører betydelig lidelse for pasienten
som følge av skremmende vrangforestillinger, hallusinasjoner og betydelig indre uro. Det
kan blant annet observeres som hvileløs vandring, repeterende selvskading, forsøk på
flukt eller annen adferd preget av redsel. En slik adferd er diagnoseuavhengig.
Det bør legges til rette for at pasienten involveres i hvordan behandlingen skal
gjennomføres så langt det er mulig. Det skal forsøkes selv om pasienten vurderes som
psykotisk og ikke er samtykkekompetent.
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Tvangsbehandling med antipsykotika bør unngås så langt som mulig, men hvis det er
absolutt påkrevet, skal behandlingen gjennomføres med den minste effektive dose.
Måling av serumkonsentrasjon av legemiddelet kan i denne sammenheng være et av
flere tiltak selv om det ikke er et 1:1 forhold mellom serumkonsentrasjon og klinisk
effekt.
Kombinasjonsbehandling med flere typer antipsykotika skal helst unngås. Hvis en slik
behandling anses som klart indisert, skal dette begrunnes eksplisitt i journalen og de
medisinske tiltak som iverksettes for å kontrollere eventuelle mulige bivirkninger pga
kombinasjonsbehandlingen skal også dokumenteres i journalen.
Virkninger, bivirkninger, somatisk status, pasienttilfredshet med behandling og eventuelt
serumspeil mm skal undersøkes regelmessig med strukturerte instrumenter jfr nasjonale
og internasjonale retningslinjer.
Ved mistanke om akutt forverring av tilstand under pågående behandling, også ved bruk
av antipsykotika i depotform, bør den akutte tilstand fortrinnsvis forsøkes behandlet
med andre tiltak enn doseøkning og eventuelt andre grupper preparater enn
antipsykotika.
Det er nødvendig at man sammen med antipsykotika adresserer smertefulle symptomer
som f.eks. kommenterende stemmer og hallusinasjoner. Forekomst av slike symptomer
under behandlingen skal ikke automatisk innebære at man øker dosen av et
antipsykotikum eller legge til ytterligere et legemiddel. Det finnes i dag flere psykologiske
metoder som synes å kunne dempe kommenterende stemmer (f.eks. Avatarbehandling).
Pasienten skal fortløpende informeres om tilstanden med det formål at
samtykkekompetanse oppnås. Samtykkekompetanse skal vurderes kontinuerlig.
Det bør gjennomføres forsøk på seponering etter gradvis, forsiktig reduksjon i dose, jfr
retningslinjer, og selvfølgelig hvis pasienten gjenvinner samtykkekompetanse og ønsker
dette.
Gjennom behandlingen vil pasienten få erfaring med de gitte medikamenter. Dette
medfører også at pasientens «nektingskompetanse» til videre behandling gradvis øker.

8.5 Elektrokonvulsiv terapi (ECT)
8.5.1 Indikasjoner for ECT uten samtykke
-

-

-

-

Grunnlaget for å gi ECT er at det er risiko for alvorlige helseskader og død hvis ECT
ikke gis og at alternative behandlingsforsøk ikke er effektive eller vurderes som
medisinsk kontraindisert.
Det vil være indikasjon for ECT hvis pasienten er helt næringsvegrende over tid. Det
medfører dehydrering og alvorlig fare for somatiske komplikasjoner som tromboser,
infeksjoner, elektrolyttforstyrrelser og hjertearytmier. Slike tilstander kan utvikle seg
raskt hvor man får en raskt utviklende kaskade av autonome symptomer med stor
fare for å dø.
Det vil være indikasjon for ECT hos pasienter som utvikler alvorlig agitasjon
kombinert med næringsvegring og medikamentvegring. Dette er hypersuicidale
tilstander.
Katatoni er en psykiatrisk tilstand som sees ved en rekke somatiske og psykiatriske
lidelser. Alvorlig katatoni er sannsynligvis hyppigere ved affektive lidelser enn
schizofrenier. Alvorlig katatoni finnes både som en agitert- og en retardert-stuporøs
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-

-

form. Denne tilstand kan progrediere til en akutt livstruende tilstand kalt malign
katatoni («akutt letal katatoni», «excited delirium», «delirium acutum»). Ubehandlet
ble tidligere mortalitet for tilstanden vurdert å være mer enn 50 %. Hovedsymptomer
på katatoni er motorisk rigiditet, mutisme, negativisme og endret bevissthetsnivå.
Malign katatoni er assosiert med autonom instabilitet og feber. Primær behandling
for katatoni er benzodiazepiner. Hvis dette ikke er tilstrekkelig vil ECT være
livreddende (Fink 1996, Daniels 2009).
Malignt nevroleptikasyndrom (MNS) kan i alvorlige tilfelle være nesten identisk med
malign katatoni. Hurtig utvikling av mentale forandringer, motorisk rigiditet, feber og
inntak av antipsykotika vil indikere MNS. De terapeutiske overveielser vil være like
for de to tilstander. Tilbakeholdenhet med antipsykotika er absolutt nødvendig.
Benzodiazepiner og ECT vil være behandling som forhindrer alvorlig sykelighet. I
svært alvorlige tilfeller kan ECT være livreddende (Strawn, Keck et al. 2007).
Ved svært alvorlige psykiatriske post-partum tilstander vil ECT være aktuelt (Bergink,
Rasgon et al. 2016).
ECT kan også vurderes forsøkt hos personer uten samtykke hvis det foreligger
metamfetaminpsykoser og alternative intervensjoner ikke fungerer (Grelotti et al,
2010).

De ovenstående indikasjoner viser at i de fleste tilfelle er beskrivelsen «ECT uten eget
samtykke» uheldig selv om den formelt er korrekt. Formulering kan forstås dit hen at man
gir ECT mot en persons uttrykte vilje. Men her er det tale om svært alvorlig syke pasienter.
De er helt uten evne til å gi et aktivt, informert samtykke til nesten noe som helst, eller for
den saks skyld: uten evne til å nekte noe som helst. Dette er svært lidende pasienter. Men
deres manglende evne til å uttrykke seg / skrive under et samtykke gjør at dette formelt sett
registreres som «manglende samtykke». ECT kan i slike situasjoner være livreddende, og når
pasientene igjen kommer ut av sin dype depresjon, blir hjelpen verdsatt.
8.5.2 Effekter og virkningsmekanismer
ECT er en etablert og effektiv behandling for pasienter med alvorlig depresjon og en
del andre alvorlige og livstruende tilstander uten tilfredsstillende effekt av medikamentell
behandling. De eksakte virkningsmekanismene ved ECT er ikke kartlagt, men nevrobiologiske
viser studier en rekke endringer i sentralnervesystemets funksjon så vel som i
immunsystemet som er affisert ved alvorlige depresjoner (Singh & Kar, 2017). ECT gis i full
narkose som elektriske støt med elektroder plassert på toppen og siden av hodet. En
vellykket behandling medfører tonisk-kloniske kramper i min 25 sekunder. Behandlingen
gjentas 2-3 ganger per uke inntil klinisk bedring, totalt 5-12 ganger. ECT er meget effektivt i
behandlingen av dype og psykotiske former for depresjoner (Schøyen et al, 2015). En
omfattende oversikt over effektene av ECT og andre aspekter ved behandlingen samt
oversikt over effektforskning finner man i 2018-septembernummeret av Psychiatric Clinics of
North America (2018 Sep;41[3]). Effekten kommer ofte raskere enn ved medikasjon. På den
annen side vedvarer ikke effekten over måneder slik at vedlikeholdsbehandling, ofte med
legemidler, som regel er nødvendig som ledd i den videre behandling.
En vanlig bivirkning er forbigående hukommelsestap for perioden rett forut for
behandlingen, men langvarige hukommelsesproblemer er ikke tilstede hos de aller fleste
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(Obbels et al, 2018). I en dr.grad av Dybedal (2014) ble det ikke påvist
hukommelsesproblemer etter 3 måneder. En norsk undersøkelse av langtidseffekter av ECT
brukt i behandling av dype depresjoner ved bipolar lidelse, fant heller ikke at ECT gav
langvarige negative effekter (Bjørke-Bertheussen et al, 2017). Det er ikke holdepunkter for at
ECT gir hjerneskade, og interessant nok i kontrast til antipsykotika, ser det ut til at ECT kan
øke mengden av grå substans i hjernen (Gbyl & Videbech, 2018). Det er data som viser at
ECT bedrer hukommelsen i takt med bedringen av depresjonen. ECT normaliserer også andre
kroppslige funksjoner som er forstyrret ved ECT.
Hovedregelen er at pasienten gir skriftlig samtykke til behandlingen, men i
unntakstilfeller kan ECT gis på nødrett der tilstanden ubehandlet vil medføre fare for liv eller
alvorlig helseskade. Ifølge oppslag i VG 2.10.17 var det i norske sykehus i perioden 20142016 mer enn 40 pasienter som fikk totalt mer enn 166 behandlinger med elektrokonvulsiv
terapi (ECT) uten å ha gitt samtykke til det.
8.5.3 Nasjonale retningslinjer for ECT-behandling
Den nasjonale faglige retningslinjen angir følgende indikasjoner for ECT uten
samtykke:
-

Akuttsituasjon med fare for pasientens liv eller helse grunnet alvorlig psykisk tilstand
(typisk alvorlig depresjon)
ECT fremstår som det eneste forsvarlige behandlingsalternativ for å avverge akutt
fare
Andre mindre inngripende behandlingstiltak har ikke ført frem eller er ikke aktuelle
Faren anses som særdeles betydelig i forhold til det inngrepet som ECT uten
samtykke utgjør

8.5.4 Pasienters og kritikeres synspunkter på ECT
Flertallet som har vært behandlet med ECT har opplevd dette som en god behandling
som har fått dem ut av en ekstrem angstpreget og eksistensiell smerte som ble opplevd som
uutholdelig (Bergsholm 2012; Brown et al, 2018). (Det pågår en kvalitativ undersøkelse ved
Ullevål sykehus av opplevelsen av å ha gjennomgått ECT støttet av Rådet for psykisk helse
som forhåpentligvis kan gi mer informasjon om pasienters opplevelser).
Men selv om mange opplever ECT som positivt, er det også enkelte som har
gjennomgått ECT som en tvangsbehandling som opplever dette som et overgrep. Kritikken
synes å være knyttet til situasjoner hvor ECT ikke hadde effekt og at bivirkningene var store
og langvarige.
Rådet for psykisk helse påstår at ECT ikke er forsvarlig brukt som tvangsbehandling
(https://www.psykiskhelse.no/nyheter/kommentar-ect). Også sivilombudsmannen har
kritisert bruk av ECT som tvangsbehandling ut fra en antagelse om at ECT ikke har effekt og
er særlig inngripende på hjernen. Noen forskere på etikk har også angitt at det ikke er
konsensus på feltet, både nasjonal og internasjonalt, og at ECT derfor har usikker etisk
karakter og praksis. Kritikere trekker særlig frem hukommelsesproblemer. Men som man vil
se av gjennomgangen over, er påstanden om manglende effekt av ECT og at ECT medfører
alvorlige skader på hjernen ikke understøttet av forskning.
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8.5.5. Npfs synspunkter på ECT som tvangstiltak
•
•
•

•

•

•

ECT uten samtykke dekkes ikke av §4-4 i Psykisk helsevernloven, men ECT uten
samtykke hjemles i nødrettsbestemmelsen i Straffelovens §47. Det er uklart i hvilke
tilfeller man kan påberope nødrett, og for hvor lang tid.
Npf mener at påstander om at ECT har usikker effekt og gir alvorlige bivirkninger, og
derfor ikke kan forsvares etisk, ikke har støtte i systematisk forskning eller klinisk
erfaring.
Npf vil påpeke at ved dype depresjoner er det i seg selv vanlig med betydelige
problemer med konsentrasjon og hukommelse (kognitive funksjoner). Hvis ECT ikke
har effekt vil slike problemer vedvare og kan hos noen tilskrives ECT uten at dette er
forklaringen.
Det er mangelfull oversikt over bruk av ECT uten samtykke da det mangler spesifikke
prosedyrekoder i Norsk pasientregister. Npf har påpekt at myndighetene må
opprette et register slik at man kan få oversikt over bruk av ECT uten samtykke på
nødrett og dermed også muliggjøre kvalitetssikring og helseovervåkning.
ECT kan i noen tilfeller være den eneste ikke-eksperimentelle behandlingen som kan
få et menneske ut av situasjonen og i noen situasjoner være den eneste
behandlingen som er livreddende. Npf mener derfor at det kan være situasjoner hvor
bruk av ECT uten at det foreligger samtykke er faglig og etisk forsvarlig
Men i all den stund ECT kan være avgjørende for tilfriskning, og
samtykkekompetanse ikke er tilstede, mener Npf at Lovgrunnlaget for ECT uten
samtykke må presiseres av Tvangslovutvalget.

8.6 Tvangsernæring
Tvangsernæring er en ny bestemmelse fra 2006 (se punkt 8.2). Før lovendringen
kunne pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse bare tvangsernæres med hjemmel i
nødrettsbetraktninger, noe som skapte både behandlingsmessige og juridiske problemer ved
gjentatt behov for tvangsernæring over tid. Det finnes imidlertid fortsatt lite vitenskapelig
dokumentasjon rundt tvangsernæring ved alvorlige spiseforstyrrelser. Spørsmålet er for
hvem tvang kan være til nytte, og ikke minst der bruk av tvang vil kunne gjøre vondt verre.

8.7 Andre behandlingsformer
Det er i dag tilgjengelig en hel rekke andre behandlingsformer for dype depresjoner
når hverken psykoterapi, godkjent medikasjon eller ECT har effekt. Dette er imidlertid
eksperimentelle behandlinger og bør derfor ikke brukes hvis det ikke foreligger
samtykkekompetanse (eks. dyp hjernestimulering, ketaminbehandling).

8.8. Evalueringsplikt
Evalueringsplikten omfatter bruk av skjerming når pasienten motsetter seg tiltaket,
behandling uten eget samtykke, undersøkelse av rom og eiendeler og kroppsvisitasjon ved
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begrunnet mistanke om innføring av uønskte gjenstander, rusmiddeltesting når pasienten
ikke har samtykket, mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet,
isolering, enkeltstående bruk av beroligende eller bedøvende legemidler og kortvarig
fastholding
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9. TVUNGET PSYKISK HELSEVERN UTEN DØGNOPPHOLD (TUD)
9.1 Lovverket
De generelle regler for tvunget psykisk helsevern nedfelt i Psykisk helsevernloven §33(«Vilkår for vedtak om tvungent psykisk helsevern») er også utgangspunktet for TUD. I § 3-5
er det omtalt at tvunget psykisk helsevern også kan skje uten døgnopphold i institusjon hvor
dette er et bedre alternativ for pasienten. Ved vurderingen skal det også tas tilbørlig hensyn
til pårørende som pasienten bor sammen med. Tvungen observasjon og tvungent psykisk
helsevern kan da bare omfatte pålegg overfor pasienten om frammøte til undersøkelse
(tvungen observasjon) eller behandling (tvungent psykisk helsevern). Pasienten kan om
nødvendig avhentes. Dersom det er nødvendig kan avhentingen gjennomføres med tvang.
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold kan bare skje under ansvar av en
institusjon som er godkjent for den aktuelle behandlingsformen.
Kongen i statsråd gir forskrifter om tvungen observasjon og tvungent psykisk
helsevern med og uten døgnopphold i institusjon.
Det har imidlertid vært noen uklarheter om hvordan loven skal forstås.
Helsedirektoratet har i et brev av 20.5.2016 (ref. 16/4634-2) til Akershus universitetssykehus
utdypet hvordan de mener loven skal forstås:
«Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) §
3-5 tredje ledd regulerer gjennomføringen av tvunget observasjon eller tvunget psykisk
helsevern uten døgnopphold. Innholdet i tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold er
videre presisert i psykisk helsevernforskriften § 11.
Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold kan bare benyttes dersom dette
vurderes som et bedre alternativ for pasienten enn tvunget vern med døgnopphold.
Hvorvidt dette er tilfelle må avgjøres på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering der det
må ses hen til om pasienten har behov for døgnkontinuerlig omsorg og behandling i
institusjon, eller om vernet kan ivaretas tilstrekkelig og forsvarlig uten innleggelse. Det er
den faglige ansvarlige som skal foreta denne vurderingen, og den skal foretas forløpende. I
vurderingen er ressurshensyn ikke relevante. Psykisk helsevernforskriften § 11 lister opp hva
den faglige ansvarlige skal legge vekt på ved vurderingen. Det står at det særlig skal legges
vekt på pasientens ønske. Videre skal det også tas hensyn til pasientens sykdom, bo- og
familiesituasjon, sosiale situasjon og individuelle behov samt pasientens pårørende og deres
situasjon.
Etter psykisk helsevernforskriften § 11 siste ledd kan tvunget psykisk helsevern uten
døgnopphold som en hovedregel ikke etableres eller gjennomføres dersom en pasient er
«bostedsløs». Direktoratet mener at dette også gjelder dersom pasienten kun kan tilbys
midlertidige botilbud som hospits. I helhetsvurderingen skal det imidlertid også særlig legges
vekt på pasientens ønske, jf. § phl. § 3-5 og forskriften § 11. Direktoratet mener derfor at det
kan tenkes unntakstilfeller der pasienter selv ønsker å bo ved midlertidige botilbud, framfor
å være innlagt på institusjon. Pasientens ønske bør da vektlegges, men det må likevel alltid
vurderes i sammenheng med andre forhold som inngår i et helhetlig
behandlingsperspektiv».
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9.2 Bakgrunn og intensjoner
De siste femti år har antallet sykehussenger blitt redusert i de fleste land. Pasienter
med alvorlige psykiske lidelser behandles fortrinnsvis i lokalmiljøet. Lokalisasjonen for
tvangsbehandling er for en stor del flyttet fra institusjoner til førstelinjetjenesten og
psykiatriske poliklinikker. Prinsippene i TUD er utviklet for å behandle de pasienter som har
dårlig etterlevelse («compliance of medication» og «adherance to treatment») av
behandlingen i lokalmiljø (Burns & Rugkasa 2016).
Ved å gjøre behandlingsetterlevelse til et lovbestemt virkemiddel, er det intensjonen
at dette skal hindre reinnleggelser og være til hjelp for «svingdørs-pasienter» til bedre å
klare seg i egne hjem. Dette skal igjen medføre økt stabilitet. Pasientene vil gjennom et slikt
virkemiddel bli bedre i stand til å delta aktivt både i sin egen behandling og samfunnslivet for
øvrig (Rugkasa 2016). Det er således intensjonen at en periode med TUD vil hjelpe
pasientene til å nå disse mål. Samtidig er det vurdert dithen at TUD er et mindre restriktivt
alternativ til sykehusinnleggelse. Det er også et mer kostnadseffektivt virkemiddel enn
sykehus. Kort oppsummert er TUD intensjonen å hjelpe pasienter til å oppnå stabilitet, få
kontroll på atferd som kan medføre fare, og å tilby et mindre restriktivt alternativ enn TPH
med heldøgnsopphold.
TUD anvendes forskjellig og har ulikt innhold i ulike land. I litteraturen anvendes navn
som «Compulsory community treatment», «Outpatient commitment», “Community
treatment orders”. Ettervern kan også kobles til økonomi, bolig, og “juridiske forhold”.
Dette har noen valgt å kalle «From coercion to contract».

9.3 Omfanget av TUD
De fleste TUD-vedtak gjøres med begrunnelse i behandlingskriteriet. I 2013 fikk 2364
pasienter vedtak om TUD. I 2014 hadde 77% a pasientene som ble underlagt TUD vært
registrert med én tvangsinnleggelse mens 200 pasienter ble registrert med fire eller flere
tvangsinnleggelser. For utvalget av pasienter underlagt TUD er overrepresentasjonen av
menn enda tydeligere enn for tvungen observasjon og PTH. I 2014 viser at 58 prosent av
TUD-pasientene var menn (Rapport om tvang i psykisk helsevern 2014 IS 2452).
Man ser en reduksjon i TUD-pasienter over hele landet etter lovendringene av
1.9.2017. De som vil forbli på TUD over tid, vil nå i hovedsak være pasienter hvor farevilkåret
er oppfylt og en liten andel pasienter som oppfyller det strenge forverringsalternativet i
behandlingsvilkåret og ikke gjenvinner sin samtykkekompetanse.

9.4 Effekter av TUD
Det er gjort enkeltstudier som har indikert positive effekter av TUD som for eksempel
økt medikamentell compliance; redusert antall reinnleggelser; redusert antall episoder med
vold; økt innsikt om egen sykdom; redusert antall suicid; og forhindret dårligere prognose
for hver akutt sykdomsepisode. Noen mer deskriptivt pregede studier fra definerte
pasientpopulasjoner (gjerne enkeltsykehus eller enheter) har også rapportert reduksjon av
reinnleggelser og økt stabilitet etter en periode med TUD. Andre enkeltstudier eller
deskriptive studier har gitt motsatte resultater. Det er også gjennomført flere case-control
studier hvor det enten har vært «matchede» kontroller, eller studier hvor pasientene har
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vært sine egne kontroller (før-etter TUD). Disse studier viser ulike resultater. De fleste
rapportere positive funn i form av bedret oppfølging utenfor sykehus og kortere innleggelser
(Rugkåsa & Dawson 2013).
Randomiserte kontrollerte studier (RCT) er «gullstandard» når det gjelder å evaluere
behandlingseffekt. Slike studier er imidlertid utfordrende å gjøre både metodisk, etisk og
juridisk. Det er foreløpig publisert tre. De to første er gjennomført i USA. De er mer enn 15 år
gamle. Den siste er en nyere studie fra UK («The Oxford Community Treatment Order
Evaluation Trial», OCTET). Alle studier har sammenlignet TUD med pasienter i frivillig
oppfølging. Ingen av de tre studier kunne dokumentere noen forskjell vedrørende
reinnleggelser det første året sammenlignet med frivillig oppfølging. Det ble heller ikke
funnet forskjell i tid før første reinnleggelse, totalt antall døgn i sykehus, psykiatriske
symptomer eller global fungering. I alle studier fikk alle pasienter «case management» og
«close clinical monitoring». Det eneste signifikante funn til fordel for TUD var at pasienter i
denne gruppen var mindre utsatt for selv å være offer for vold (Rugkasa and Dawson 2013,
Kisely & Campbell 2015, Burns & Rugkasa 2016, Vergunst et al, 2017).
Alle disse tre studier er blitt og kan kritiseres for en rekke metodiske svakheter (Burns
et al, 2017; Segal 2017). Likevel må den internasjonale, vitenskapelige dokumentasjon for
TUD totalt sett beskrives som svært sparsom. Samtidig bør det tas hensyn til at denne type
forskning er komplisert.
Det er ikke norske data som endrer på de internasjonale erfaringer med TUD. En nylig
publisert studie med data fra Nord-Norge har brukt et «før-og-etter» design. Studien viste at
antall innleggelser og dager i sykehus var høyere i de tre årene som fulgte etter at vedtak om
TUD ble fattet, sammenlignet med de siste tre år før. «Behandlingskriteriet» var det
altoverveiende argument for TUD. «Farekriteriet» var anvendt bare for et fåtall pasienter
(Riley et al, 2017). Sammenfatningsvis synes mange klinikere å være enige om at enes om at
klinisk erfaring og forskningsdata til sammen gir støtte til fortsatt bruk av TUD til tross for
den svake vitenskapelige dokumentasjon. Klinikere har erfart at TUD ved enkelte tilfelle er et
viktig bidrag i stabiliseringen av pasienter i hjemmemiljø.

9.5 Opplevelser av og innvendinger mot TUD
I psykisk helsevern-lovgivning har alltid behandling uten eget samtykke vært temaet
hvor det settes fokus på menneskerettigheter og etikk (Appelbaum 2001). Kritikere mener at
TUD er unødvendig og at bedre tilbud vil medføre bedre etterlevelse; behandlingstilbudene
er mangelfulle; tvangsbruk er i seg selv uetisk; trusler om mulig TUD skremmer pasienter
bort; TUD er ressurskrevende, og enda mindre blir tilbake til de andre pasientene; TUD øker
stigmatiseringen av mennesker med psykiske lidelser; mennesker bør ikke tvinges til
medikamentell behandling; TUD “fanger mennesker i nettet”, mange som ikke trenger det;
tvang bryter med fundamentale menneskerettigheter (Allen and Smith 2001). Mange vil
derfor hevde at det er moralsk og etisk uakseptabelt å utsette noen for TUD.
I følge doktorgradsarbeidet til Henriette Riley ved Universitetssykehuset i Nord-Norge
og Universitetet i Tromsø meldte informantene at de opplevde større handlingsfrihet med
TUD, mer medbestemmelse og forutsigbarhet, når de sammenlignet TUD med tvang på
sykehus. De visste hvem som banket på døra fra hjelpeapparatet, og det opplevdes positivt
med stabile relasjoner. Samtidig fortalte de at det opplevdes som «et institusjonelt nærvær»
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ved at strukturen fra sykehuset flyttes hjem i stua. Å vite at andre bestemmer over dem, og
at de ikke har reelle valgmuligheter til å bestemme over egen behandling oppleves som
vanskelig. Tilbakemeldingene hun fikk var at det å bli tvangsmedisinert var «nederst på
rangstigen», og det aller verste som pasienter i psykisk helsevern opplever
(http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/tvungen-psykisk-helsevern-utendognopphold-brukes-for-mye-og-over-for-lang-tid/)
Dette sammenfaller med en Bruker Spør Bruker evaluering fra 2016 utført av
Kompetansesenter for brukererfaringer og tjenesteutvikling (KBT) på initiativ fra
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF ved Senter for psykisk helse og rusbehandling
Tromsø og Fagutviklingsenheten rus og psykiatri, samt Tromsø kommune ved RUS og
psykiatritjenesten. Prosjektet var et kvalitetsforbedringsprosjekt med formål å forbedre
kvaliteten i tilbudet til personer som er underlagt TUD, og bidra til redusert bruk av tvang
overfor disse.
Hovedtyngden av negative erfaringer med TUD som de fant i denne evalueringen var
knyttet til medikamentell behandling mot pasientens vilje, ofte i form av injeksjoner. Flere av
deltakerne fortalte at de hadde opplevd så kraftige bivirkninger av medisiner, at det hadde
redusert livskvaliteten mer enn «behandlingen» har forbedret den. Deltakerne fortalte om
muskelsvinn, «ulvehunger», rastløshet, hjertebank, ekstrem tretthet, hjertelidelse, diabetes,
overvekt, tankekaos, forvirring og påtvunget følelsesmessig avflatning. Noen anfører at de
endringene de opplever i egen kropp forverret et allerede skjørt selvbilde. Andre nevnte at
de ble pasifisert av medisinene og dermed ikke klarte å mobilisere krefter til å ta tak i eget liv
(Weber et al, 2016).
9.6 Vurderinger
9.6.1 Generelle betraktninger
Det er grunn til å vurdere om det er den intensive, kvalitetssikrede oppfølging som
har effekt, og ikke tvangen i seg selv. TUD reduserer pasienters autonomi, og det er en plikt å
gi behandling med minst mulig tvang. Resultatene fra RCTs kan derfor indikere
tilbakeholdenhet med bruk av TUD, men fremfor alt at det er påkrevet med store norske
høykvalitetsstudier, gjerne i samarbeid med andre nordiske forskere. RCT studier med
personer med psykoselidelser har mange utfordringer, ikke minst i forhold til inklusjon av de
sykeste. Store prospektive kohortundersøkelser kan derfor også være av verdi. Forskning er
også nødvendig for å avklare effekt av de intervensjoner som gjøres; ulike effekter i ulike
pasientpopulasjoner og om det kan la seg gjøre å få en gruppe pasienter som i liten grad
følger opp behandling til tross for gjentatt funksjonssvikt med alvorlig fare for eget og andres
liv og helse likevel kan hektes inn uten bruk av tvang. Dvs alternativer til tvang.
Når TUD vedtas betinger det at pasienten samtidig tilbys en intensiv, kvalitetssikret
oppfølging i et team med kompetanse og kapasitet. Dette inkluderer «supported decisionmaking» med formål at pasienten gjenvinner samtykkekompetanse.
Schizofreni og alvorlig bipolar lidelse type 1 er kronisk lidelser med reduksjon i
sosiale- og kognitive funksjoner. Behandlingen nødvendiggjør en “biopsyckososial” modell
som tar hensyn til mange dimensjoner av sykdommen. Reduksjon i innsikt og dømmekraft
medfører overhyppighet av sosialt forfall, morbiditet og død. Mange er til fare for seg selv,
noen få til fare for andre. TUD er sannsynligvis foreløpig det mest skånsomme alternativ for
et uavklart antall av disse pasienter, betinget av det inneholder et betydelig volum (betyr
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frekvens og fleksibel oppfølging, samt kompetanse på området) av tjenester. Npfs
anbefalinger kan oppsummeres som følger:

9.6.2 Pasientseleksjon
Hos tre grupper av pasienter synes TUD å være aktuelt. Disse grupper er mer eller
mindre «overlappende»:
1. Pasienter med en sykehistorie med alvorlig sinnslidelse (f.eks. bipolar lidelse type 1,
visse former for schizofreni) hvor det har vært gjentatte residiv og gjentatte
innleggelser. Etter stabilisering på sykehus vil det være stor sannsynlighet for ny
forverring med behov av ny innleggelse.
2. Pasienter som ikke klarer å følge opp ettervern uten medikamenter eller psykologisk
behandling. Disse er som regel kjennetegnet av å være innsiktsløse med manglende
virkelighetsforankring; sårbare og ubeskyttet i en verden de ikke lenger forstår. I
noen tilfeller kan slike pasienter også være farlige for andre, men mest for seg selv
(Levander 2004).
3. Pasienter med schizofreni hvor det både er tidlig debut av antisosial adferd og
alvorlig komorbid ruslidelse da det hos denne gruppen foreligger øket risiko for vold
og voldelig kriminalitet.
4. Npf vil påpeke at det er en stor mangel på forskning av effekter av TUD. Ikke minst
gjelder det langtidseffekter av de som fortsetter med TUD versus de hvor TUD
avsluttes.

9.6.3 Utredning
TUD krever at betydelig faglighet i utredningen har vært gjennomført. TUD uten
forutgående kompetent utredning må anses som uetisk. Det vil som regel medføre at
pasienter først er utredet på spesialavdelinger med nødvendig spesialkompetanse. Slik
utredning kan være intramuralt eller poliklinisk. Psykoseutredning kan være svært
komplisert (Malt 2016).
Innleggelser i akuttavdelinger er preget av korte liggetider, tidspress, myekomorbiditet
og ruslidelser. Tid til utredning kan være begrenset. Slike innleggelser er således vanligvis
ikke tilstrekkelig utredning forut for etablering av TUD.
Etableringen av TUD krever en realistisk behandlingsplan som gir mulighet
forstabilisering. Dette inkluderer et behandlingssystem med kompetanse og kapasitet til en
slik oppgave.

9.6.4 Innholdet i TUD
Bruk av tvang i behandlingen gir et ekstra ansvar for at behandlingen har høy kvalitet.
TUD bør derfor inneholde:
✓ Psykososiale tiltak som bolig, psykoterapi, behandlingsprogrammer, rusbehandling,
sosial integrering.
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✓ Medikament med nøye bivirkningsmonitorering, nevrobiologisk oppdatering og
løpende vurdering av somatisk helse.
✓ Meningsfull sysselsetting, dvs noe å gå til. I denne sammenheng kan en
recoverymodell være nyttig (Lauveng 2017).
✓ Kontrollinstanser er påkrevet. All tvang betinger et pro-aktivt kontroll-system som
klart er forankret i domstolene. TUD bør følges av en parallell faglig og etisk debatt.
Engasjerte /interesserte advokater og en kritisk presse kan være til beste både for
pasienter og behandlere.
✓ TUD-tjenestene må være kjennetegnet av kontinuitet, profesjonalitet, frekvent og
fleksibel kontakt med behandlere som har erfaring på området.
✓ Det bør være tett kontakt med pårørende.

9.6.5 Domstolsbehandling av TUD
Tvangsbehandling inklusive TUD er et så alvorlig inngrep i den personlige frihet at det
kan vurderes som det bryter med menneskerettighetene selv når man avveier dette mot
eventuelle helseskader på pasienten selv eller på andre. I den forbindelse er det foreslått at
all tvangsbehandling burde vedtas av en domstol og ikke som i dag av behandlere hvor
kontrollkommisjoner overprøver vedtaket og pasienten eventuelt kan klage til fylkeslegen.
Skepsisen mot en slik ordning har vært knyttet til at dette vil være et byråkratisk hinder som
kun vil medføre at pasienter hvor tvangsbehandling er aktuelt vil måtte holdes lengre i
institusjon før de kan utskrives. Her kommer tiden som måtte medgå fra et vedtak foreslås
av behandler til en domstol har avgjort saken inn i bildet. I tillegg kommer at det antagelig vil
innebære at betydelig merarbeid for personalet, spesielt legene, for å begrunne
vurderingen. Det vil forsterkes hvis en domstolsbehandling skal måtte gjennomføres hver
tredje måned da TUD må revalueres. Et slikt system vil også kunne måtte medføre
ytterligere tid brukt til å møte som vitne i en eventuell domstol. I dagens situasjon hvor det
er en prekær mangel på psykiatere ved mange DPSer er dette en faktor som må tas med i
betraktning.
Vi mangler data som kan hjelpe oss i å vurdere om en domstolsbehandling av
tvangsvedtak vil fungere og redusere behovet for tvang. Det hadde derfor vært interessant å
vurdere en pilotundersøkelse hvor man i et avgrenset geografisk område prøvet ut en slik
modell. Det mest praktiske ville da være kun å gjennomføre en domstolsbehandling når TUD
institueres for første gang. Senere bør behandlere kunne vurdere indikasjonen. En pasient
har dessuten rett til når som helst å få prøvet videreføring av TUD for en domstol.

9.7 Npfs synspunkter på TUD
•

Npf vil påpeke at nasjonale oversikter med tall for tvangsinnleggelser,
tvangsbehandling og tvangstiltak viser store forskjeller mellom regioner og
Helseforetak. Selv om de innrapporterte tallene er beheftet med betydelig usikkerhet
knyttet til mangelfull rapportering, så fremstår det som rimelig å formode at den
uttalte variasjonen mellom regioner og Helseforetak uttrykker ulik fortolkning og
anvendelse av lovverket.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Npf mener at den ikke medisinsk begrunnede variasjonen er et alvorlig
pasientsikkerhet- og rettssikkerhetsproblem.
Npf vil påpeke at legges tallene for tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og
tvangstiltak fra de nasjonale oversiktene fra de siste årene til grunn, synes de ulike
tiltakene som har vært iverksatt fra nasjonale myndigheter for å redusere bruken av
tvang i psykisk helsevern å ha hatt begrenset effekt.
Npf deler nasjonale myndigheters bekymring for den tilsynelatende manglende
effekten av de iverksatte tiltakene på omfanget av tvangsbruk i psykisk helsevern,
men ønsker samtidig å påpeke at nettopp usikkerheten knyttet til rapporteringen på
området gjør at det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen over tid. Sannsynligvis
har både dokumentasjon og rapportering av tvang, og da spesielt tvangsmidler vært
underrapportert inntil det siste
(https://www.vg.no/spesial/2016/tvangsprotokollene/slik-har-vi-jobbet/).
Npf mener at variasjonen som er påvist i omfanget av tvangsbruk innen psykisk
helsevern delvis gjenspeiler manglende oppfølging og fokus på kvalitetssikring av
registrering og rapportering på området.
Npf mener at mangel på psykiatere ved mange institusjoner også bidrar til
utilstrekkelige akuttvurderinger av hele mennesket og dermed øket risiko for
tvangsbruk hvor dette kunne ha vært unngått. Man må huske på at en rekke akutte,
somatiske tilstander kan gi akutt psykose. Dette er tilstander hvor det primære
behandlingsfokus ikke skal rettes mot psykosen, men mot den utløsende somatiske
tilstand.
Npf mener at det er både nasjonale myndigheter og Helseforetakenes ansvar å sikre
korrekte og komplette styringstall for bruk av tvang innen psykisk helsevern. Siste
landsomfattende oversikt er basert på tall fra 2014. Enkel tilgang på oppdaterte og
kvalitetssikrede tall som gir en mulighet for sammenligning på tvers av Helseforetak
og regioner er et viktig virkemiddel i kvalitetssikringsarbeid. Tallene som publiseres
bør ikke være eldre enn ett år.
Npf mener at Kontrollkommisjonene og Fylkesmennene har en viktig
kontrollfunksjon ovenfor psykisk helsevern. Utøvelsen av disse embetene er i noen
grad undersøkt (Helsedirektoratet 2016), og viser en til dels betydelig variasjon i
hvordan disse kontrollfunksjonene utøves. Disse instansene er klar over dette og
arbeider med å samkjøre sine vurderinger. Det kan imidlertid reises spørsmål om ikke
også situasjonen utgjør et pasient- og rettssikkerhetsproblem som tilsier at disse
offentlig utnevnte kontrollinstansene revideres med hensyn på hvordan de fortolker
og utøver sin kontrollfunksjon for å sikre en mest mulig lik lovfortolkning og
forvaltning.
Npf mener at en spesialist på akuttavdeling skal kunne ta stilling til om pasienten skal
skrives ut på TUD. Spesialister ved akuttavdelinger vil ofte samarbeide tett med
ambulante tjenester rundt denne pasientgruppen, ha mye erfaring med behandling
av psykoser og vedtaksarbeid.
På den annen side er TUD et så alvorlig inngrep at det kan argumenteres for at når
TUD foreslås for første gang, bør det avgjøres av en domstol som anført tidligere. Om
dette vil fungere i den daglige kliniske virksomhet er likevel usikkert. Det kan kanskje
avklares ved at man i en pilotundersøkelse prøver ut en ordning med at alle
førstegangsvedtak om TUD vedtas av en domstol.
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10. DOM TIL TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN, jfr. strl (2005) § 62
bokstav b) eller d).
10.1 Lovverk
Hjemmel for å idømme, opprettholde og beslutte opphør av særreaksjonen dom til
tvungent, psykisk helsevern ligger i straffeloven. Regelverket for gjennomføring av
særreaksjonen ligger i psykisk helsevernloven, og administreres av den til enhver tid utpekte
faglig ansvarlige spesialist. Formålet med særreaksjonen dom til tvungent, psykisk helsevern
er å verne samfunnet mot nye, alvorlige lovbrudd.

10.2 Hyppighet
I årlig melding 2016; «Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent, psykisk
helsevern», fremkommer at det siden loven ble innført har vært et større antall som årlig har
blitt dømt iht. til bestemmelsen enn i saker som har blitt brakt til opphør. Per 12 mars 2018
var det 200 pasienter i Norge som var dømt til TPH på farlighetskriteriet. Kun 11 av disse var
innlagt på regionale sikkerhetsavdelinger. Hele 82 (41%) er hjemme, i kommunale bolig etc.
Seks personer som hadde gjentatte lovbrudd av samfunnskadelig karakter eller fremviste
gjentatt særlig plagsom adferd var dømt til TPH. Tre på lokale sikkerhetsavdelinger og 3
under allmennpsykiatriske avdelinger. Antallet som innlegges øker stadig. Det reiser
spørsmålet om psykiatri i relasjon til tvang er i ferd med å utvikle seg til å bli et støtteapparat
for kriminalomsorgen. Majoriteten av de domfelte har diagnosen schizofreni.
Tallene innebærer at et økende antall behandlingsplasser i psykiatriske døgnavdelinger
og et økende antall polikliniske konsultasjoner vil reserveres denne gruppen. Gruppen av
domfelte legger også beslag på en økende andel av legeårsverkene i det psykiske helsevern.
Det er følgelig behov for økt etisk bevissthet rundt de problemstillingene som reises ved at
samfunnsvernet har prioritet foran behandling. Videreutdanning og skolering av de faglig
ansvarlige slik at tvangen blir hensiktsmessig og med størst mulig helsegevinst for domfelte
må ha prioritet.

10.3 Internasjonale data
Sverige har et eget register for personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern, først og
fremst på grunn av drap eller vold mot annen person. I 2010 var det 1476 personer (85%
menn) som var dømt (Degl' Innocenti et al, 2014). Syv av 10 hadde tidligere vært i kontakt
med det psykiske helsevern. (Det samme antall, men ikke fullt ut de samme personene,
hadde tidligere vært dømt for kriminelle handlinger). Gjennomsnittsalderen for første
kontakt med det psykiske helsevern var ca. 20 år for begge kjønn. 60% hadde fått diagnosen
schizofreni, menn hyppigere enn kvinner. 2/3 hadde i perioder misbrukt rusmidler. 38%
hadde begått de kriminelle handlingene i ruspåvirket tilstand. Som forventet var
behandlingen først og fremst antipsykotika. Kvinner ble oftere behandlet med
antidepressiva, antiepileptika og anxiolytika.
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10.4 Npfs synspunkter
•

Npf mener at økt satsing på oppsøkende og tett oppfølging av gruppen av pasienter
med schizofreni i kommunene og i regi av de distriktspsykiatriske sentra med tilbud
som ACT og FACT vil være det best dokumenterte tiltaket for å forbygge nye,
psykotiske episoder med potensiell risiko for farlig atferd med påfølgende lovbrudd
og dom.

•

Styrende myndigheter bør være oppmerksom på at de formelle rammene rundt
pasienter på dom kan påvirke behandlingen også for andre pasienter som behandles i
samme institusjon. Plassen og ressursene som pasienter dømt til tvungent psykisk
helsevern vil oppta, vil kunne begrense mulighetene for å kunne ta imot og gi andre
pasienter optimal behandling.
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11. SAMTYKKEVURDERING OG VURDERING AV LOVVERK
11.1 Begreper
Når pasienter får økt medbestemmelse og autonomi blir evnen til å foreta valg
sentralt. I internasjonal litteratur brukes begrepene «mental competence» og «mental
capacity». I mange sammenhenger brukes disse mer eller mindre om hverandre i
beskrivelsen av de samme fenomener, men det er også vesentlige forskjeller. "Mental/legal
competence" er en dikotom juridisk term som brukes til å avgjøre om enkeltpersoner kan
gjøre juridisk bindende disposisjoner, f.eks. om arv eller kjøp av eiendom, mens "mental
capacity" er en dimensjonal term som betegner en persons evne til å fatte beslutninger og se
konsekvenser av sine valg. Man kan si at tilstedeværelse av "competence" krever et visst
nivå av "capacity". I det etterfølgende vil vi bruke «mental competence» som begrep i
denne sammenheng. «Mental competence» som basis for lovregulering har vært tema i en
rekke land de siste to tiår.

11.2 Samtykkekompetanse versus sykdomsinnsikt14
Sykdomsinnsikt ved psykoselidelser består tradisjonelt av tre delvis overlappende
dimensjoner: 1) erkjennelse av å ha en psykisk sykdom, 2) etterlevelse av foreslått
behandling, og 3) evnen til å gjenkjenne uvanlige opplevelser (vrangforestillinger og
hallusinasjoner) som tegn på sykdom (David 1990).
Samtykkekompetanse kan vurderes ut fra fire kriterier (huskeregel F-A-R-V)
(Appelbaum and Grisso 1995).
F – personen har evne til å forstå informasjonen som gis
A – personen anerkjenner informasjonen som relevant i egen situasjon
R – personen evner å resonnere og veie fordeler mot ulemper ved foreslått behandling
V – personen evner å uttrykke et valg

Ad F:
F- "Forståelse av relevant informasjon" er delvis beslektet med sykdomsinnsikt ved at
pasienter med god innsikt både forstår informasjon og er enig i behovet for behandling, men
pasienter uten sykdomsinnsikt kan godt forstå det som sies uten å si seg enig i at han eller
hun har en sykdom som bør behandles.
Ad A:
A – "Anerkjennelse eller anvendelse av informasjonen i egen situasjon" er mer
orientert mot opplevelse av egen situasjon, og er beslektet med sykdomsinnsikt som
sykdomsfølelse, erkjennelse av hjelpebehov og som årsaksforståelse. Dette punktet krever
at informasjonen knyttes til personens egen situasjon og at pasienten klarer å bruke denne
14

Vi bruker i denne sammenheng begrepet «sykdomsinnsikt» som er vanlig brukt i ulike offentlige dokumenter
selv om vi er erkjenner at dette er et begrep som mange i dag setter spørsmålstegn ved.
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informasjonen. Dersom pasienten ikke har sykdomsfølelse, eller erkjenner at han eller hun
har det vanskelig, eller ikke vurderer eller føler at han eller hun trenger hjelp, vil
informasjonen ofte ikke kunne sies å være anerkjent i den aktuelle situasjonen. Dette
aspektet av samtykkekompetanse vil i stor grad samsvare med de tilfeller der pasienten
vurderes å mangle sykdomsinnsikt, fordi han eller hun ikke har sykdomsfølelse eller ikke
erkjenner et hjelpebehov.
R – "Resonnere og veie alternativer opp mot hverandre " dreier seg om vurdering av
fordeler og ulemper knyttet til ulike handlingsalternativer. Dette aspektet av
samtykkekompetanse er beslektet med sykdomsinnsikt som rasjonell læring og erkjennelse
som kan vises gjennom fornuftsbasert resonnering om egen situasjon. Avveininger av slike
alternativer vil kunne være mer eller mindre komplekse, avhengig av en rekke verdier og
prioriteringer hos pasienten som ikke trenger å være knyttet til sykdomsinnsikt.
V – "Evne til å uttrykke et valg" er rettet mot pasientens beslutning om behandling.
Denne dimensjonen tydeliggjør forskjeller i hvordan sykdomsinnsikt og
samtykkekompetanse forholder seg til pasientens selvbestemmelsesrett. Mens
sykdomsinnsiktsbegrepets dimensjoner om å erkjenne psykisk sykdom og etterleve
behandlingsforslag krever at pasienten er enig i helsepersonellets vurderinger, krever
valgdimensjonen av samtykkekompetanse at pasienten klarer å foretrekke ett av flere
alternativer, på så god basis av informasjon, valgfrihet eller andre begrunnelser at dette
utgjør et kvalifisert valg.

AD R:
Empiriske studier av pasienter med psykotisk lidelse eller mani har vist en sterk
sammenheng mellom samtykkekompetanse og sykdomsinnsikt (Owen, David et al. 2009), og
sykdomsinnsikt er særlig viktig for evnen til å resonnere rundt og vurdere fordeler og
ulemper ved ulike behandlingsvalg (Larkin and Hutton 2017). For pasienter med ikkepsykotiske lidelser er det svakere sammenheng mellom samtykkekompetanse og
sykdomsinnsikt, og mange pasienter med adekvat sykdomsinnsikt kan mangle
samtykkekompetanse (Ruissen, Widdershoven et al. 2012).
Ad V:
Samtykkekompetanse og sykdomsinnsikt er beslektede men ikke overlappende
begreper for å vurdere pasienters evne til å fatte beslutninger om egen helse.
Samtykkekompetanse legger vekt på pasientens forutsetninger for å forstå situasjonen han
eller hun er i, og hvorvidt en beslutning er et kvalifisert valg som ikke i for stor grad er
forstyrret av mental svekkelse eller sykdom. Sykdomsinnsikt forutsetter i langt større grad at
pasientens valg er i tråd med helsepersonellets anbefaling. Innsiktsbegrepet henger derfor
tettere sammen med
I klinisk praksis er det rimelig at man i utgangspunktet regner med at de fleste er
samtykkekompetente. Aktivt å lete etter mangel på samtykkekompetanse hvis det ikke er
spesiell grunn til å mistenke dette, bør unngås.
Det må tilføyes at enkelte personer som kommer inn i en manisk fase kan være uten
redusert kognitiv fungering, men de kan likevel være emosjonelt impulsive uten innsikt i sin
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tilstand og dermed ha manglende samtykkekompetanse. Det innebærer at FARV blir
begrenset ved at disse kriteriene i høy grad vektlegger kognitive funksjoner15.

Article 25
11.3 Vanskeligheter ved vurdering av manglende
samtykkekompetanse.
Det kan være vanskelig å vite hva pasienter
forstår av informasjon. Derav er det vanskelig å vite
i hvilken grad pasienten evner å reflektere over den
informasjon som er gitt forut for en avgjørelse. Det
er bare når pasienter «åpenbart» ikke er i stand til
å forstå hva samtykket omhandler at
samtykkekompetansen faller bort. Dette er en
refleksjon av at lovgiver finner det å frata noen
samtykkekompetanse som et alvorlig inngrep.
Et fåtall pasienter med kronisk, alvorlig
psykisk sykdom får en gradvis forverret
livssituasjon både sosialt- og helsemessig. Dette er
pasienter som til vanlig ikke utgjør en nærliggende
fare hverken for seg selv eller andre. Forverret
sosial- og helsemessig situasjon medfører imidlertid
en fare for at de gradvis forkommer. I enhver
psykiatrisk lovgivningsprosess vil avveiningen
mellom pasientens autonomi og
selvbestemmelsesrett måtte avveies mot det man i
et «omsorgs-paternalistisk system» kan kalle
«velferdshensynet» for pasientene.

Health

States Parties recognize that
persons with disabilities have the
right to the enjoyment of the
highest attainable standard of
health without discrimination on
the basis of disability. States
Parties shall take all appropriate
measures to ensure access for
persons with disabilities to
health services that are gendersensitive, including healthrelated rehabilitation. In
particular, States Parties shall:

d.

Require health
professionals to provide
care of the same quality
to persons with
disabilities as to others,
including on the basis of
free and informed
consent by, inter alia,
raising awareness of the
human rights, dignity,
autonomy and needs of
persons with disabilities
through training and the
promulgation of ethical
standards for public and
private health care;”
(UN 2006).

Én mulig konsekvens av et
«kompetansebasert» lovverk er at pasienten blir
vurdert samtykkekompetent og derav ikke takker ja
til nødvendig helsehjelp. En annen konsekvens blir
at pasienten også vil kunne ha
«nektingskompetanse» intakt hvis det ikke er
«åpenbart» at pasienten ikke forstår
konsekvensene av å nekte. Det kan hevdes at dette
gir en «verdimessig slagside» for autonomien og
selvbestemmelsesretten. Lovverket gir
indikasjoner om hva som er grensen for når
samfunnet må avstå fra å gripe inn. Dette kan være
en for sterk nedprioritering av «velferdshensynet» til pasienter (NOU 2011/9). Noen har
også gått så langt at de har kalt det rettighetsfundamentalisme
(https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/R3a4x/-Rusekspert-langer-ut-motrettighetsfundamentalister.)

15

Kognitiv, det som har med fornuftsbaserte funksjoner som f.eks. hukommelse, konsentrasjon osv.
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11.3.1 Presumsjon at pasienten er samtykkekompetent
I psykiatrisk praksis bør det som i somatisk helsevern være en grunnleggende
presumsjon at pasienter har samtykkekompetanse. De har således grunnleggende
beslutningsevne til å bestemme selv. Det kan likevel argumenters for at behandlere må ha
en mulighet til å gripe inn og overprøve en nektelse av å motta helsehjelp der det klart er
sannsynlig at vedkommende pasient mangler evne til å se konsekvensene av sin avgjørelse.
«Åpenbart-terskelen» medfører at «listen er lagt svært høyt» for at behandlere skal sette
«en antagelse om at pasienten er samtykkekompetent» (presumsjon) til side. Behandlere
har imidlertid også klart et ansvar for å sikre at grunnleggende psykisk helsehjelp blir gitt til
personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Det betyr at det er rimelig at
behandlere har en mulighet til å gripe inn i ekstreme situasjoner, også situasjoner hvor
eventuelt nødrett ikke kan komme til anvendelse.

11.3.2 Negative velferdsmessige konsekvenser
En hovedinnvending mot et «kompetansebasert» system, er de mulige negative
velferdsmessige konsekvenser det kan ha at pasienter «mer eller mindre feilaktig» blir
vurdert samtykkekompetente og derav får rett til å nekte helsehjelp. Dette kan medføre at
de forkommer uten et adekvat tilbud fra psykisk helsetjeneste.

11.3.3 Tvil ved vurdering av samtykkekompetanse
Vurdering av samtykkekompetanse vil ofte medføre betydelig tvil. Særlig vanskelige
vurderinger («hard cases») er tilstander hvor «the issue is most likely to arise in practice with
patients whose mental disorder has affected their judgement to some degree, but who
nevertheless have some decision making ability» (NOU 2011/9). Dette kan være særlig
vanskelig å vurdere i klagesaker der et flertall av aktørene i klagebehandlingen ikke har
formell psykiatrisk kompetanse, og kun har muligheten av å møte pasienten én dag i retten.
Det er flere psykiatriske tilstander hvor pasientene ofte «vil ligge i grenseland» for
kompetanse. Det gjelder de fleste typer affektive lidelser, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig
OCD og noen organiske tilstander. Her vil det bli problematisk å akseptere dikotomien
kompetanse/ikke kompetanse som avgjørende for spørsmålet om inngrep. For mange av de
aktuelle pasienter samt deres pårørende kan manglende intervensjon ha alvorlige personlige
og velferdsmessige konsekvenser.

11.3.4 Samtykkekompetansevurdering ved skiftende sinnstilstand over tid
Gjentatte akutte gjennombrudd av alvorlig psykisk sykdom som psykose eller
affektive lidelser kan gi gradvis forverrelse over tid. Flere pasienter kan bli utsatt for dette i
et «kompetansebasert» system siden det er en fare for at pasienter i økende grad raskt
avslutter sin behandling så fort de oppnår samtykkekompetanse. Antallet alvorlige episoder
med psykose og/eller affektiv lidelse kan derfor øke. Det vil også kunne bli vanskeligere og
intervenere i en prodromalfase før alvorlige symptomer er åpenbare. Det medfører at
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enkeltepisoder ved kroniske, alvorlige sinnslidelser kan vare lengere og derved medføre økt
funksjonssvikt.

11.3.5 Samtykkekompetansevurdering ved gradvis sykdomsforverring
Pasienter med kronisk, alvorlig psykiatrisk sykdom kan ha en langsom og gradvis
forverring av symptomer og funksjon før disse blir så alvorlige at behovet for intensiverte
terapeutiske intervensjoner blir åpenbart. I et «kompetansebasert» system kan denne
pasientgruppe sannsynligvis unndra seg nødvendig behandling lengere enn de kan i et
tradisjonelt system. Pasientene skal ikke bare åpenbart mangle samtykkekompetanse forut
for tvangstiltak. Pasientene vil også ha en økt grad av «nektelseskompetanse» vedrørende
behandling de tidligere har forsøkt. Dette kan medføre mer ustabilitet og derav problemer
familiært, sosialt og arbeidsmessig på sikt. En mer labil psykisk fungering vil medføre et økt
press både på det kommunale hjelpeapparat og spesialisthelsetjenesten. Det kan heller ikke
utelukkes at et lite fåtall pasienter også kan bli til fare for seg selv og andre.

11.3.6 Implikasjoner av heving av terskel for tvangsinnleggelse
Et «kompetansebasert» system medfører at terskelen for innleggelse til tvungent
psykisk helsevern heves. Det vil ha implikasjoner for de pårørende. For mange pasienter vil
økt involvering av de pårørende være positivt, men det vil sannsynligvis også for mange
familier oppleves negativt. Relativt syke pårørende kan i økende grad bli en belasting.
Spesielt utfordrende kan dette bli for pasienter som har ansvar for barn og unge.

11.3.7 Vanskeligheter ved vurdering av samtykkekompetanse ved suicidalrisiko og
ved mani
Vurdering av samtykkekompetanse blir spesielt vanskelig overfor pasienter med
alvorlige depresjoner. Her er suicidfaren øket for mange. Når det gjelder pasientgruppen
som er innlagt i sykehus med alvorlig depresjon, er det slik at de som helt nekter for at de
har suicidtanker har høyere sannsynlighet for å begå suicid under innleggelse og rett etter
enn de som innrømmer slike tanker (Goodwin 2003). I tillegg vet vi at for denne
pasientgruppen er suicid et impulsivt fenomen. For mer enn halvparten går det mindre enn
ti minutter fra pasienten bestemmer seg til handling (Deisenhammer et al, 2009, Fredriksen
et al, 2017). Klinikeres mulighet til å skille ut pasienter med mest uttalt suicidfare under
innleggelse og rett etter utskrivelse er således svært begrenset i de første kliniske intervju.
De kan heller ikke støtte seg på psykometriske instrumenter. De instrumenter som foreløpig
er testet i prospektive design har ikke vist seg å ha tilfredsstillende egenskaper (Yaseen et al,
2014). Konsekvensene av feil vurdering av samtykkekompetanse kan for disse pasienter bli
fatal.
Det å vurdere samtykkekompetanse på en manisk pasient er også svært krevende, da
de til tross for å være svært syk kan evne å samle seg kortvarig (f.eks i
paragrafvurderingssamtaler) og således fremstå friskere enn det de er. Det skal ganske mye
til før samtykkekompetansen hos en manisk pasient åpenbart mangler med de konsekvenser
at pasientene blir mye dårligere før de blir lagt inn og blir skrevet ut (enten av behandler
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eller kontrollkommisjonen) før de er adekvat behandlet, men har gjenvunnet sin
samtykkekompetanse. Pasienter med mani som blir skrevet ut for tidlig har høy risiko for
raskt tilbakefall. Dette dreier seg om pasienter som ofte er godt fungerende, med jobb og
familie. For rask utskrivelse kan medføre lengre sykdomsforløp med de konsekvensene dette
kan ha for relasjoner og arbeidsliv, økt risiko for blamering og reinnleggelser. Ikke minst er
man bekymret for økt hyppighet av farlig atferd (eks ukritisk bilkjøring, de kan utsette seg
selv for fare (eks vimse rundt i trafikken i forvirret tilstand, hoppe fra høyder på bakgrunn av
grandiose forestillinger, vold og suicid).

11.3.8 Vurdering av samtykkekompetanse ved ønske om å avslutte livreddende
behandling
En spesiell situasjon kan oppstå hvis en person som er vurdert som
samtykkekompetent bestemmer seg for å avslutte en behandling med stor risiko for at
avgjørelsen høyst sannsynlig eller sikkert vil føre til død. Ikke minst innen somatisk medisin
kan dette være en aktuell problemstilling hvor pasienten av den grunn henvises til en
psykiatrisk vurdering. Eksempler er pasienter hvor nyretransplantasjon ikke er aktuelt og
hvor pasienten vil avslutte den da nødvendige kontinuerlige dialysebehandlingen for all
fremtid.
Spesialister i konsultasjon-liaisonpsykiatri anbefaler da at pasienten vurderes av to
uavhengige spesialister i psykiatri, alternativt en psykiater og en spesialist i klinisk psykologi,
som gjør en fornyet vurdering av samtykkekompetanse. Også behandlende lege utfører en
samtykkekompetansevurdering. Hver enkelt vurdering nedskrives uten at de to andre får se
denne. Når alle tre har avsluttet sine vurderinger, møtes alle tre og ser på vurderingene
samlet. Hvis alle har kommet til at pasienten fortsatt er samtykkekompetent griper man ikke
inn med noen form for tvang. Ved uenighet eller tvil drøftes dette med institusjonens etiske
komité.
Npf mener at en tilsvarende prosedyre bør gjennomføres hvis en pasient som sliter
med en psykisk lidelse ønsker å avslutte en behandling og avslutningen av behandlingen
høyst sannsynlig vil medføre stor risiko for å dø eller å begå selvmord. Eksempel på det siste
kan være et ønske om å avslutte litiumbehandling. Hvis det forut for starten av
litiumbehandlingen forelå svært høy risiko for suicid og behandlingen har redusert suicidale
forestillinger og handlinger, er det viktig å vite at pasienten er samtykkekompetent. Litium
har en spesifikk selvmordreduserende effekt. Plutselig seponering er forbundet med sterkt
øket risiko for suicid (Hayes et al, 2016; Richardson & Macaluso 2017; Plans et al, 2019). Men
det første skritt i slike situasjoner er selvfølgelig å vurdere årsakene til at pasienten vil slutte
med behandlingen. Tett oppfølging og løpende registrering av uønskede bivirkninger og
håndtering av disse er det aller viktigste første tiltak (Øhlund et al, 2018).

11.3.9 Uheldige konsekvenser av lovverket som hever terskelen for bruk av
tvangsobservasjon
Siden lovgivers føringer for vurdering av samtykkekompetanse heller i retning av at
det skal veldig mye til før en pasient mister sin samtykkekompetanse, vil dette kunne føre til
at vedtak om tvungen observasjon ikke fattes fordi man er i tvil om samtykkekompetansen
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er til stede. Dette medfører at muligheten for observasjon og avklaring av hvorvidt pasienten
har en alvorlig sinnslidelse og er samtykkekompetent eller ikke reduseres. Dette kan igjen
medføre at pasienter i behov av behandling vil risikere å måtte bli mye sykere før de legges
inn, med konsekvenser for pårørende, samfunnet og kapasitet i sykehus.

11.3.10 Problemet med variabel samtykkekompetanse
Noen pasienter vil ha svært variabel samtykkekompetanse. Ett eksempel er pasienter
med «klassisk dobbeltdiagnose», dvs. både alvorlig sinnslidelse og alvorlig rusmiddelmisbruk.
De kan gjerne åpenbart mangle samtykkekompetanse i perioder med uttalt rusmisbruk. De
kan imidlertid raskt bli bedret så fort rusmiddelbruk reduseres som for eksempel under en
innleggelse. De kan da gjenvinne samtykkekompetansen. Det kan medføre at ulike grader av
abstinens gjør at de skriver seg ut. Det vil gi ustabilitet både i behandlingsmotivasjon og
oppfølging. Dette vil igjen øke presset både på det kommunale hjelpeapparat og
spesialisthelsetjenesten.

11.4 Fastlegers synspunkter på samtykkevurderinger
Selv om det etter 2017 kreves at pasienten åpenbart ikke har samtykkekompetanse
for å etablere tvang, kan det utfra våre erfaringer, se ut til at en i praksis fremdeles bruker
tvang ved innleggelse også der hvor det er uklart om dette vilkåret er oppfylt. Dels kan dette
skyldes at fastlegene og legevaktslegene ikke føler seg trygge nok i hvordan lovendringene
skal håndteres i praksis og i hvordan disse vurderingene skal gjøres når en står ovenfor en
alvorlig psykisk syk pasient i en hektisk fastlegepraksis eller på legevakt. Helsedirektoratet
har laget et godt nettkurs om vurdering av samtykkekompetanse, men hvor bruk av tvang i
psykisk helsevern kun utgjør en mindre del av kurset. Kanskje hadde det vært lurt å lage en
tilleggsmodul til dette kurset med mer utdypende gjennomgang av
samtykkekompetansevurderinger ved psykisk helse?
Fastlegene foreslår at kurset kunne ha inneholdt små kasuistikker hvor en i etterkant
kunne drøfte om pasienten var samtykkekompetent utfra funkjsonsnivå. Dette kan være en
mye mer krevende øvelse enn for eksempel å vurdere pasient med forvirring og demens.
Spesielt er dette tilfellet i en hektisk legevaktsituasjon der legen i mindre kommuner ofte er
alene på vakt og skal håndtere mange pasienter.

11.5 Npfs synspunkter
•

•
•

Innføring av vurdering av samtykkekompetanse i Psykisk Helsevernloven anses av Npf
å være et skritt i riktig retning av å øke autonomien for pasienter med psykiatriske
lidelser i Norge.
Npf anbefaler at helsepersonell bedrer sin kompetanse for å snakke med pasienter
om symptomer, sykdom og behandlingsvalg slik at pasientene blir i stand til å fatte
gode beslutninger uten bruk av tvang.
Farekriteriet bør brukes og påberopes der det er indisert. Det gir pasientene en
formell klagerett. Det er snakk om tvang over kort tid. Det er tvang som virker
betryggende på pasient og familie. Npf vurderer dette som rett bruk av tvang.
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•

•

Det å vurdere samtykkekompetanse på en manisk pasient er svært krevende, da de
til tross for å være svært syk kan evne å samle seg kortvarig (f.eks i
paragrafvurderingssamtaler) og således fremstå friskere enn det de er. Det skal
ganske mye til før samtykkekompetansen hos en manisk pasient åpenbart mangler
med de konsekvenser at pasientene blir mye dårligere før de blir lagt inn og blir
skrevet ut (enten av behandler eller KK) før de er adekvat behandlet, men har
gjenvunnet sin samtykkekompetanse. Pasienter med mani som blir skrevet ut for
tidlig har høy risiko for raskt tilbakefall. Dette dreier seg om pasienter som ofte er
godt fungerende, med jobb og familie. For rask utskrivelse kan medføre lengre
sykdomsforløp med de konsekvensene dette kan ha for relasjoner og arbeidsliv, økt
risiko for blamering og reinnleggelser. Ikke minst er man bekymret for økt frekvens
av farlig atferd (eks ukritisk bilkjøring, de kan utsette seg selv for fare (eks vimse
rundt i trafikken i forvirret tilstand, hoppe fra høyder på bakgrunn av grandiose
forestillinger, vold og suicid).
Npf vil – i tråd med fastlegenes anførsler – foreslå at Helsedirektoratet lager et
nettkurs om vurdering av samtykkekompetanse i relasjon til psykiske lidelser. I
dagens kurs utgjør tvang i psykisk helsevern kun en mindre del av kurset. En
tilleggsmodul til dette kurset med mer utdypende gjennomgang av
samtykkekompetansevurderinger ved psykisk helse vil dekke et behov fastlegene har.
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12. KOMPETANSEBASERT VERSUS FELLES LOVVERK
12.1 Prinsipper
Denne modell har kompetanse (samtykkekompetanse og/eller
beslutningskompetanse) som et vilkår samtidig som det er en separat
mentalhelselovgivning. Den kan teoretisk være gjeldende for tre ulike
pasientpopulasjoner:
a)
Gjelder for pasienter med fare for seg selv og andre (mange land har
ikke «behandlingskriterium»).
b)
Gjelder bare for pasienter som unndrar seg behandling og derav
helbredelse eller betydelig bedring.
c)
Gjelder både for pasienter med fare for seg selv og andre, samt
pasienter som unndrar seg behandling og derav helbredelse eller betydelig bedring.

12.2 Argumenter for og imot et kompetansebasert lovverk
12.2.1 Argumenter for
Tvang er basert på en påstand om at tilstedeværelse av en alvorlig psykisk sykdom
medfører fare for personen selv eller andre. Dette hevdes for eksempel av pasientforeninger
å være dypt diskriminerende, ikke bare for de som utsettes for tvang, men også for alle
mennesker som i en kortere eller lengere tid sliter med psykiske plager (Szmukler and Kelly
2016).
Det er videre ofte en underliggende antagelse i lover som regulerer psykisk helse at
tilstedeværelse av alvorlige psykiske lidelser også medfører manglende evne til å vurdere
ens eget beste. Studier viser imidlertid at selv blant de mest akutt syke som innlegges
psykiatriske akuttavdelinger, vil anslagsvis halvparten ha bevart viktige deler av sin
samtykkekompetanse (Okai et al, 2007).
Forestillingen om at mennesker med alvorlige psykiske lidelser er til fare for andre
baserer seg på at populasjonen er overrepresentert i statistikk over utøvere av alvorlig vold
(Fazel & Grann 2004). Likevel kan det argumenteres for at forestillingen «fare for andre»
virker generelt stigmatiserende på enkeltindivid og hele gruppen av mennesker med
psykiske lidelser. Til enhver tid er det kun en liten gruppe mennesker i samfunnet som
medfører en reell fare for andre. Bare en svært liten andel av disse igjen er mennesker med
psykiske lidelser selv om de statistisk sett er overrepresentert i voldsstatistikk (Elbogen and
Johnson 2009, Szmukler & Kelly 2016).
I en rekke land er det gjennomført lovendringer med det uttrykte formål å redusere
bruk av tvang i all psykiatrisk behandling. Til tross for dette er det oppnådd lite. Tvang
tenderer til å øke, ikke minke. Selv om det er forskjeller fra land til land er økning den
generelle trenden (Priebe et al, 2005; Keski-Valkama et al, 2010). Innføring av et
«kompetansebasert» lovverk er et virkemiddel som er vurdert med stor sannsynlighet å ville
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føre til reduksjon av tvang i psykiatri og derved bli et effektivt virkemiddel for å nå de
politiske mål som er satt.
Mange pasienter vil profittere på et «kompetansebasert» system gjennom økt
vektlegging av selvbestemmelse, herunder valg av ulike behandlingsalternativer og
behandlingsmål. Det vil sannsynligvis medføre økt livskvalitet og bedret funksjon. Et skjerpet
krav til bruk av tvang inkludert et krav om manglende samtykkekompetanse i forbindelse
med vedtak om behandling i hht § 4-4 a, medfører at behandlere må ha en økt bevissthet
om menneskerettigheter. Det vil medføre en økt etisk refleksjon om alle sider av behandling
og tvangsmiddelbruk. Et «kompetanse-basert» lovverk medfører at Norge har en psykisk
helsevernlov mer i tråd med CRPD. World Psychiatric Association anser dette som en
konvensjon som bør være førende for lovverk i alle land (Bhugra et al 2017).

12. 2.2 Argument mot
Motstandere av et eventuelt «kompetansebasert» lovverk vil vanligvis være enige i at
psykisk helsevernlovgivning kan vurderes som diskriminerende i den forstand at noen
mennesker med psykiske lidelser behandles forskjellig fra pasienter med somatiske
tilstander. De vil videre påpeke at nettopp dette er lovgivningens intensjon; å erkjenne at
mentale lidelser av og til krever spesielle lovhjemler for å beskytte pasienten selv eller andre
(Burns 2010). Det medfører at lovgivning for psykiatrisk helsevern også må utformes slik at
det også kan være aktuelt med behandling uten eget samtykke i situasjoner hvor en fullt
samtykkekompetent person fyller spesifikke kriterier, for eksempel har en alvorlig psykisk
sykdom og er samtidig medfører en alvorlig fare for andre. (Szmukler & Kelly 2016).
Det er også diskutabelt om det er rett å kalle det diskriminering av psykisk syke når
«tilstedeværelse av alvorlig sykdom og fare for andre» medfører tvungne, rettslige tiltak.
Innen somatisk medisin forekommer også tvunne rettslige tiltak. For eksempel åpner
smittevernloven (§ 5-3.) for at det i visse tilfeller kan gjennomføres tiltak med tvang overfor
antatt smittede personer når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom
sykdom eller motvirke at den blir overført. Både tvangsundersøkelse og tvangsinnleggelse
(tvungen isolering) kan anvendes. Også tvangsbehandling hos tannlege kan i sjeldne tilfeller
være aktuelt (kapittel 4 A i pasient- og brukerrettighetsloven 3 - 4).
Psykisk helsevernloven spesifiserer at tvang kun skal brukes når både hovedvilkår
(alvorlig psykisk lidelse) og minst ett av tilleggsvilkårene rundt fare for eget eller andres liv,
eller at behandling er nødvendig for å hindre forverring eller manglende bedring, er tilstede,
og frivillige tiltak enten er forsøkt uten å føre frem eller anses formålsløs. Dermed kan ikke
regelen sies å gjelde en enhetlig gruppe til enhver tid, men en gruppe mennesker under gitte
omstendigheter. Ett eksempel på det er tvungen behandling av TBC og gravide rusavhengige.
Selv om dette er svært sjelden forekommende er prinsippene sammenlignbare.
Østenstad i NOU 2011:9 argumenterer for at ved psykose er det nær sammenheng
mellom den sykdom som skal behandles og årsaken til nedsatt beslutningskompetanse. Det
kan imidlertid argumenteres for at det nettopp er tilstedeværelsen av psykosen man er
uenig om, mens ved somatisk sykdom hos mennesker med manglende
beslutningskompetanse (enten man f.eks er intoksikert av alkohol, har demenslidelse eller er
psykotisk) kan pasienten for så vidt være enig i at sykdommen finnes (på rtg bilder og
blodprøver), men man er uenig i behovet for behandling. Hertil kommer at det mangler
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fysiske objektive bevis for psykosen som både pasient og behandler kan enes om. Det som er
åpenbart for behandler på utsiden er ikke like åpenbart for pasienten som befinner seg på
innsiden. Det kan således hevdes at denne forskjellen underkommuniseres når man
sammenligner beslutningskompetanse i somatikk og psykiatri.

12.3 Implikasjoner av et kompetansebasert lovverk
12.3.1 Motivering for frivillig behandling
En generell utfordring i en «kompetansebasert» modell er å motivere pasienter med
psykiske lidelser til frivillig å motta behandling. I dette ligger det også å gi pasienter god,
oppdatert og personlig relevant informasjon om de fordeler og ulemper ulike
behandlingsalternativ har. Helt sentralt er det at pasienter får en reell forståelse av hva det
innebærer å velge og ikke motta behandling. «Supported decision-making» har som
intensjon at det legges til rette for at så mange som mulig får informasjon og støtte til selv å
oppnå samtykkekompetanse og gjøre valg på egne vegne.

12.3.2 Rettsstridige handlinger
I en «kompetansebasert» modell blir pasientene i økt grad ansvarlige for egne valg.
Dette vil være utfordrende hvis de gjør rettsstridige handlinger i faser hvor de er syke. Det
kan kanskje medføre et øket antall psykisk syke personer i norske fengsler som en parallell til
nedbygging av institusjonsplasser innen det psykiske helsevern (Sivilombudsmannen 2018).
Dette er sett i svært mange europeiske land og ikke minst i USA (Supreme court of the US,
2010).

12.3.3 Unndragelse av nødvendig behandling
Et «kompetansebasert» system som medfører at terskelen for innleggelse til
tvungent psykisk helsevern (TPH) heves, kan medføre at en kronisk, alvorlig psykiatrisk syk
gruppe pasienter unndrar seg behandling lengre enn i et tradisjonelt system. Det kan føre til
at flere vil oppfattes som uten boevne og risikere å bli bostedsløse slik en ser med de såkalte
«blålys» pasientene innenfor rusfeltet (KORFOR 2017). En slik endring vil på sikt kunne
medføre en risiko for at psykisk sykdom igjen opplever en økt stigmatisering.

12.3.4 Implikasjoner for tvangsbruk og tvangsinnleggelser
Intensjonen med innføring av et «kompetansebasert» lovverk er å redusere bruken
av tvang i psykiatrien og kan således ses på som et virkemiddel for å nå de politiske målene
på området. Det vurderes sannsynlig at innføring av et «kompetansebasert» lovverk vil
redusere tvang i psykiatrien ved å redusere varigheten av perioder på tvang, og færre på
TUD og tvungen behandling. Det er imidlertid ikke sikkert at det blir færre
tvangsinnleggelser. Man kan se for seg hyppigere skifter mellom frivillig og tvang og økning i
antall reinnleggelser grunnet vekslende samtykkekompetanse innad i samme episode, og
man kan se for seg at farekriteriet får utvidet anvendelse ved TUD, og det vil med sikkerhet
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føre til forlengelse av enkelte behandlingsperioder underlagt tvang ettersom sykdomsgraden
ved start av perioden vil være høyere.

12.3.5 Vurdering av samtykkekompetanse utenfor vanlig arbeidstid
Et «kompetansebasert» lovverk krever vurdering av pasientens samtykkekompetanse
både av henvisende og mottakende instans. På dagtid skjer de fleste innleggelser med
begjæring om TPH av fastleger, akutt-team ved DPS eller behandlere ved psykiatriske
poliklinikker. Utenfor ordinær arbeidstid vil de fleste innleggelsene skje via legevaktene.
Henvisende lege vil særlig i de tilfeller vedkommende jobber legevakt ha både kortere tid og
mindre informasjon tilgjengelig for sin vurdering enn den faglige ansvarlige legen for
etablering av tvungen observasjon eller TPH. Det fremgår av forskrifter og veileder til loven
at dette innebærer at det derfor ikke kan kreves like stor grad av sikkerhet og grundighet av
henvisende lege. Uten at både henvisende lege og mottakende instans er helt klar over
dette, kan kravet om vurdering av samtykkekompetanse medføre at pasienter som er
vanskelige å vurdere på dette punktet ikke blir henvist for innleggelse, og som en følge av
dette får en forverring av sin tilstand med de konsekvenser som det kan innebære

12.3.6 Verdipremisser for et «kompetansebasert» system.
Fokus på reduksjon av diskriminering
I mange land har The United Nations’ «Convention on the Rights of Persons with Disabilities
2006» (CRPD) (UN 2006, UN 2014) lagt føringer for debatten om psykisk helsevernlover.
Konvensjonen har intensjon om å fjerne diskriminering overfor mennesker med alle typer
funksjonshemning, inkludert mennesker med langvarige psykiske lidelser. Denne
konvensjonen har påvirket diskusjonen også i Norge.
«The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal
enjoyment of all human rights and fundamental freedom by all persons with disabilities, and
to promote respect for their inherent dignity» (UN 2006).
I Norge har det vært reist spørsmål om tvungen psykiatrisk behandling er i strid med
konvensjonen (både phl. § 3-3 og § 4-4). Jamfør Østenstad (NOU 2011/9) side 297: "I den
samanheng kan særleg nemnast artikkel 3 bokstav (a) (som er ei prinsippføresegn), artikkel
12 nr. 2 (rettsleg handleevne) og artikkel 25 bokstav (d) (samtykke ved yting av helsehjelp). I
tillegg heiter det i artikkel 14 nr. 1 bokstav (b) at nedsett funksjonsevne ikkje i noko tilfelle
skal kunne rettferdiggjere fridomsrøving".
Rundskriv IS-1/ 2017 (Helsedirektoratet) (Helsedirektoratet 2017) skriver: «CRPD
artikkel 14 beskytter den «personlige frihet og sikkerhet» til mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Det fremgår av artikkel 14 nr. 1 bokstav b at «…nedsatt funksjonsevne ikke i
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noe tilfelle skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse». Norge har avgitt tolkningserklæringer i
forbindelse med ratifikasjonen av CRPD, der det
fremgår at tvangsreglene i psykisk helsevernloven
“Article 14
vurderes å være forenlige med CRPD. Konvensjonen
Liberty and security of the overvåkes av FN’s CRPD-komité, som har gått langt i å
antyde at tvunget psykisk helsevern er uforenlig med
person
konvensjonen».
1.
States Parties shall ensure
that persons with disabilities, on
an equal basis with others:

a.
Enjoy the right to liberty
and security of person;

b.

2.

Are not deprived of their
liberty unlawfully or
arbitrarily, and that any
deprivation of liberty is in
conformity with the law,
and that the existence of a
disability shall in no case
justify a deprivation of
liberty.

States Parties shall ensure
that if persons with
disabilities are deprived of
their liberty through any
process, they are, on an
equal basis with others,
entitled to guarantees in
accordance with
international human rights
law and shall be treated in
compliance with the
objectives and principles of
this Convention, including
by provision of reasonable

Det er internasjonale tolkninger av forholdet
mellom CRPD og psykisk helsevernlov som vil være
uenig med denne tolkningen (Minkowitz 2010).
Ovennevnte tolkning av forholdet mellom Psykisk
Helsevernloven og CRPD er omstridt også i Norge (Lund
2017). I relasjon til vedtak om behandling med
legemidler uten eget samtykke (§ 4-4a) er «…and that
the existence of a disability shall in no case justify a
deprivation of liberty» spesielt utfordrende. Det er
rimelig å anta at utdypende og eventuelt endrede
tolkninger av CRPD i forhold til norsk lovverk kan
komme. Dette er helt analogt med internasjonale,
psykiatriske vurderinger:
«The WPA-Lancet Psychiatry Commission on the
Future of Psychiatry», “Executive Summary”:
“The UN’s CRPD, which states that compulsion
based in whole or in part on mental disability is
discriminatory, is a landmark document that should
inform the future formulation and reform of mental
health laws” (Bhugra et al, 2017).

12.4 Utfordringer og problemer med et
«kompetansebasert» lovverk
12.4.1 Forholdet mellom samtykkekompetanse
og «nektingskompetanse».

Krav til at samtykkekompetanse bør være
«elastisk» i den forstand at kravet til samtykkets
gyldighet skjerpes jo større inngrep i personens
integritet som det er snakk om. Det vil si at pasienten
«mer og mer åpenbart» bør uttrykke et samtykke dess
mer inngripende den behandlingen pasienten
samtykker til er. Det motsatte må gjelde for
accommodation.
«nektingskompetanse». Kravene til at pasienten
uttrykker «en gyldig nektelse» må reduseres jo mer
inngripende behandlingen er. Alvorlig psykisk syke er for eksempel ofte ambivalente. Dess
sykere pasienten er dess mer vanskelig er det å uttrykke et klart ja eller nei.
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I det som noen vil kalle et «omsorgs-paternalistisk system», vil ofte det motsatte skje.
Behandlere øker kravene til at pasienten «åpenbart uttrykker nektelse» jo viktigere
behandlerne finner at de planlagte tiltakene er for pasientens helse.
Alvorlig psykisk syke som gjennom ulike typer behandling gjenvinner
samtykkekompetanse vil ha rett til å nekte videre behandling. Når det gjelder legemidler er
det rimelig å anta at pasienter først og fremst vil nekte videre behandling med antipsykotika.
Her vil pasienter som står på store doser spesielt depot-preparat og/eller
kombinasjonsbehandling med flere typer preparat, sannsynligvis ha størst tendens til å slutte
med behandlingen.

12.5 Npfs synspunkter
•

•
•
•

Det vurderes sannsynlig at innføring av et «kompetansebasert» lovverk vil redusere
tvang i psykiatrien ved å redusere varigheten av perioder på tvang, og færre på TUD
og tvungen behandling. Det er imidlertid ikke sikkert at det blir færre
tvangsinnleggelser.
Krav til at samtykkekompetanse bør være «elastisk» i den forstand at kravet til
samtykkets gyldighet skjerpes jo større inngrep i personens integritet som det er
snakk om.
Kravene til at pasienten uttrykker «en gyldig nektelse» må reduseres jo mer
inngripende behandlingen er.
Kravet om at det skal gjennomføres vurdering av samtykkekompetanse med en
definitiv konklusjon før innleggelse kan medføre at pasienter som er vanskelige å
vurdere på det aktuelle tidspunkt ikke blir henvist for innleggelse. Som en følge av
dette kan disse få en forverring av sin tilstand med de konsekvenser som det kan
innebære, bl.a. suicid. Se også punkt, side 108.
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13. ÈN FELLES LOV («FUSION LAW»)
Det kan argumenters for at separate lovverk for psykiatriske- og somatiske tilstander
er diskriminerende. Skillet mellom legemlige og psykiske lidelser/sykdommer er utdatert og
kunstig. Det er en nær sammenheng mellom psykiske og somatiske sykdommer (se kapittel
2). Også psykiske aspekter ved somatisk sykdom er helt vesentlig. Prinsippene i lovverk som
regulerer bruk av tvang ved somatiske tilstander er ofte basert på manglende
samtykkekompetanse samt at behandlingen er i «pasientens interesse» (competence +
patient’s «best interest»). Det logiske blir således å ha et lovverk også for psykiatri som er
basert på de samme prinsipper. Lovverkene for psykiske lidelser og somatiske sykdommer
blir da prinsipielt like. Det vil gjøre separate lover for psykiske lidelser overflødig.
«Persons with physical illnesses have the right to consent to or to refuse treatment if
they have the mental capacity to make those decisions. In theory, that ought to be a right
enjoyed by people diagnosed with mental disabilities as well” (Bartlett, Lewis et al. 2007). En
slik modell medfører at man logisk ender opp med et felles lovverk («fusion law») på tvers av
alle medisinske spesialiteter. Dette lovverk vil regulere alle tilstander der pasienter har
problemer med å fatte beslutninger på egne vegne (NOU 2011/9). Tvang kan da kun bli
vedtatt når;

13.1

a)

Personen har en redusert evne («capacity») til å fatte beslutninger på egne
vegne av hvilken som helst årsak;

b)

Det er i personens interesse («best interests») at behandlingen gjennomføres.

c)

Personen er til fare for seg selv eller andre.

Felles lov i andre land

«Fusion lov» må beskrives som et radikalt og endelig skritt for å fjerne diskriminering
av pasienter med mentale lidelser. Det er inngående diskutert i flere land. Det er få land som
foreløpig har implementert dette. Nord-Irland har innført en slik lov (McCallion and O'Hare
2014). Erfaringer og data derfra blir viktige ved revisjoner av lovverk i andre land. Et land
(India) og to regioner i Australia (Tasmania, Western Australia) har innført modeller som
ligner dette (NOU 2011/9).

13.2 Npfs syn
•
Npf mener at det viktigste er at lovverket sikrer at pasientgruppen som
psykiatrien er satt til å ivareta får nødvendig behandling.
•
Forskjellen mellom konsekvensen av somatisk og psykiatrisk sykdom i forhold
til samtykkekompetanse fremstår som uavklart.
•
Npf finner det uhensiktsmessig og diskriminerende å ha ulike regler for bruk
av tvang i helsevesenet.
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•
Npf er derfor positiv til at det lages en felles lov for all type helseproblematikk
for fremtiden («fusion law»), men er klar over at alle implikasjonene av en slik lov er
uavklarte.
•
Det er fullt mulig å integrere samtykkekompetanse som et grunnkrav for all
behandling i en felles lov.

«Article 12 Equal recognition before the law»
1.
States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to
recognition everywhere as persons before the law.
2.
States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity
on an equal basis with others in all aspects of life.
3.
States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons
with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity.
4.
States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal
capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance
with international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to
the exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of
conflict of interest and undue influence, are proportional and tailored to the person's
circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a
competent, independent and impartial authority or judicial body. The safeguards shall be
proportional to the degree to which such measures affect the person's rights and interests.
5.
Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate
and effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit
property, to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans,
mortgages and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities
are not arbitrarily deprived of their property.
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14. FARLIGHETSVURDERING
14.1 Lovverk
Vilkåret om fravær av samtykkekompetanse for å kunne bruke tvang gjelder ikke
dersom man mener pasienten er til fare for eget liv, eller andres liv eller helse. Da kan en
tvangsinnleggelse skje uavhengig av pasientens samtykkekompetanse. Det er viktig å
understreke at om pasienten kun er til fare for egen helse, men ikke anses å være suicidal,
kan man ikke påberope seg farekriteriet i forbindelse med en ønsket tvangsinnleggelse.
Fatter man et vedtak om innleggelse til enten tvungen observasjon i inntil 10 dager
(§3-2), eller til TPH (§3-3), skal det i vedtaket opplyses om (jf. §3-3a):
1)

Hvordan man har vurdert vilkårene for vedtaket, jf. §§ 3-2 og 3-3.

2)

At man tilkjennegirom vedtaket innebærer en overføring fra frivillig vern.

3)
Hvordan fordelene og ulempene ved tvangsinngrepet, herunder forventet
behandlingsmessig effekt og risiko for varig skade som følge av tvangsinngrepet, er vurdert.
4)
Hva slags holdning pasienten har til bruk av tvang, og hvilke erfaringer
pasienten eventuelt har gjort seg med bruk av tvang.
5)

Hvordan pasienten forholder seg til frivillige tiltak

Videre betyr det at en pasient som på innleggelsestidspunktet ble vurdert til ikke å
være samtykkekompetent, og som derfor ble tatt imot til TPH, likevel kan avslutte
behandlingen etter eget ønske, dersom han, som en følge av behandlingen på sykehuset,
gjenvinner sin samtykkekompetanse.
Retten til å avslutte behandlingen gjelder selv om pasienten har en alvorlig
sinnslidelse, og selv om helsepersonellet mener at pasienten er i behov av videre
behandling. Manglende samtykkekompetanse er således et vilkår for bruk av tvang i det
psykiske helsevernet for å bedre pasientens helsetilstand.

14.2 Vold
14.2.1 Voldsrisiko
Forskning viser at det å lide av schizofreni er knyttet til en statistisk økning av
voldsrisiko på gruppenivå (Figur 1; Fazet et al, 2018), men de fleste pasienter er ikke
voldelige. Risikoen øker for personer som lider av schizofreni og samtidig har rusmisbruk
(Fazel et al., 2009). Det gjelder spesielt hvis det foreligger ubehandlet psykose i kombinasjon
med rus (Rund 2018). Blant pasienter utskrevet fra sikkerhetsavdelinger fant man at økning i
forekomsten av positive symptomer ved schizofreni øket risiko for vold (Cold et al, 2018).
Ubehandlet psykose øker også risikoen for vold mot nære pårørende (Onwumere et al, 2018).
Homicid er svært sjelden, men kan forekomme overfor familiemedlemmer i psykotisk
fase ved schizofreni eller i en dyp melankolsk depressiv fase ved bipolare lidelser (Fazel &
Grann, 2004). Svenske undersøkelser viser imidlertid at manglende inntak av psykofarmaka
når disse er skrevet ut for å behandle alvorlige psykiske lidelser er forbundet med øket risiko
for homicid selv om slike hendelser er sjeldne (Hedlund et al, 2017).
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Figur 1 Effektstørrelser av risikofaktorer for interpersonell vold fremkommet i metaanalyser
(Fazel et al, 2018).

Blant psykotiske pasienter som lider av bipolar lidelse type 1 er det anslått at omkring
10% kan være voldelige. Ved maniske episoder innebærer det en økning på 2.6 ganger i
forhold til ikke-maniske pasienter. Psykisk utviklingshemming kan øke risikoen (Kahlsa et al,
2018). Antipsykotika har effekt på vold ved psykoser (Faay et al, 2018). Det er motstridende
data hva gjelder om antipsykotika i depotform forebygger voldelige hendelser ved
schizofreni i forhold til tabletter (Mohr et al, 2017; Buoli et al, 2018).
I somatiske sykehus kan vold oppstå etter oppvåkning av anestesi. I en amerikansk
undersøkelse fant man at det forekom 2,5 slike situasjoner per 1000 pasienter (Fields et al,
2018). Variabler assosiert med slike reaksjoner var rusmiddelmisbruk, kognitiv svekkelse,
overvekt, psykiske problemer, postoperativ trachealtube, blærekateter, nesemagesekksonde og thoraxdrenasje. Det vil si at disse pasientene var sykere enn de som ikke
utviklet agitasjon med truende adferd eller manifest vold. Vold kan også oppstå etter
operasjoner (f.eks. Oueslati et al, 2018). Slike pasienter tvangsbehandles vanligvis med et
antipsykotkum.
14.2.2 Vold rettet mot personalet.
Arbeidsmiljølovens § 5-2 omtaler arbeidsgivers varslings- og meldeplikt: Arbeidsgiver
har plikt til å registrere arbeidsskader og -sykdommer. Arbeidsgiver har dessuten plikt til
snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet om alvorlig personskade
eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid. I norsk arbeidsliv er det om lag 170.000
arbeidstakere (6.6% av arbeidstakere) som oppgir å ha vært utsatt for vold eller trusler i
forbindelse med arbeidet i det siste året. Kvinner er mer utsatt enn menn, muligens fordi det
innen vold- og trusselutsatte yrker arbeider flere kvinner enn men: Arbeidstilsynet anfører at
«Helserelaterte yrker som vernepleiere, sosialarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere og
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sykepleiere» høyest forekomst av vold eller trusler (i tillegg til politi og yrker innen
barnehage og undervisning). De anfører videre at «Hvis vi kun ser på trusler er også leger,
saksbehandlere og sjåfører blant de mest utsatte yrkene». (Kilde: Arbeidstilsynet:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/). Nasjonal statistikk om arbeidsmiljø
og helse angir forekomsten av vold og trusler (i prosent av ansatte) som følger
(https://noa.stami.no/arbeidsmiljoindikatorer/psykososialtorganisatorisk/vold-mobbingtrakkasering/vold-og-trusler/).
-

Vernepleier / sosialarbeider

38,4%

-

Pleie og omsorg

24,7%

-

Sykepleier

23,7%

-

Leger etc (inklusive psykologer?)

11.3%

Fra 2011 til 2014 har det vært en fordobling i antall meldinger til Arbeidstilsynet om
alvorlig skade på arbeidstakere som følge av vold. Om økningen er reell, eller om den
kommer som følge av økt bevissthet rundt innrapportering av slike hendelser er uklart.
Arbeidstilsynets statistikk skiller ikke mellom helsearbeidere som arbeider enn PHV i
forhold til andre helserelaterte arbeidsplasser. Men Helsedirektoratet har i en rapport
publisert i 2017 kartlagt omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter
(Kartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienter. Utgitt: 07/2017.
Publikasjonsnummer: IS-2618). Tallen bygger på en spørreskjemaundersøkelse hvor alle fire
RHFer og 151 kommuner responderte. Det er med andre ord tale om opplevd vold og
trusler. Om det har oppstått fysiske eller psykiske skader fremgår ikke.

Tabell 1: Rapporterte tilfeller av vold og trusler i helseforetak per netto årsverk
2012 0,004416
2013 0,0052
2014 0,0057
2015 0,0061
2016 0,0068
I motsetning til Arbeidstilsynet angir Nasjonal meldeordning for
spesialisthelsetjenesten antall aggresjonshendelser mot personalet i perioden 1.7.201231.12.2013 til å være 155 personer. Det er høyst sannsynlig at dette er minimumstall.
Tallene inkluderer direkte angrep så vel som at personalet grep inn for å avverge aggresjon
mellom pasienter. Meldingene viste at fysiske tiltak og tvangsmidler av og til ses som
nødvendig i forbindelse med hendelsene. Av de 385 meldingene til Meldeordningen beskrev
49 at politi var involvert eller måtte tilkalles, og 42 hendelser endte med at pasienten ble
beltelagt.

16

For 2012 og 2013 mangler tall fra fire helseforetak. Merk at tallene ikke skiller mellom ansatte som i det
daglige arbeider med alvorlig syke eller forstyrrede mennesker og ansatte som har annen arbeidssituasjon.
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Frekvensen og alvorligheten av voldsepisoder rettet mot personalet er et pågående,
alvorlig problem og er spesielt aktuelt jo mer akutt og krisepreget situasjonen er (Menckel &
Viitasara 2002, Moylan & Cullinan 2011, Staggs 2015a, Staggs 2015b). Det er norske data
som bekrefter at personalet også i norske psykiatriske avdelinger er utsatt for vold fra
pasienter i betydelig grad. Landsnes & Sørensen gjennomførte 2017 en Questbackundersøkelse blant ansatte ved de psykiatriske akuttmottak ved Helse Bergen avd Sandviken
og St Olavs hospital avd Østmarka. Spørreundersøkelsen ble besvart av ca 50% av de
ansatte. Ved avd Sandviken og avd Østmarka hadde henholdsvis 66 og 81% vært utsatt for
fysisk vold siste år, 96 og 98% hadde følt seg alvorlig truet på arbeid, og mer enn 85% av de
ansatte begge steder hadde vært utsatt for smittefare gjennom kloring, spytting osv
(Landsnes & Sørensen, «Vold og trusler mot personalet i psykiatriske akuttmottak, erfaringer
fra Trondheim og Bergen» «Akuttpsykiatrikonferansen», 09.02. 2018, Oslo). Tilsvarende
forhold er funnet også for helsearbeidere i ambulante settinger (Alfarnes et al, 2015).
Dette er et alvorlig arbeidsmiljøproblem som påvirker så vel psykisk som fysisk helse
hos helsearbeidere i psykiatriske døgninstitusjoner (Flannery et al, 2011; Miranda et al,
2011; Punnett et al. 2011,; Bjørke-Bertheussen 2018). Det er også en stor terapeutisk
utfordring ikke bare i den akutte situasjonen. Voldsutøvelse er gjerne en stor psykologisk
ekstrabelastning for pasientene når de gjenvinner sitt vanlige funksjonsnivå. Vold og trusler
er situasjoner som ofte kan medføre bruk av tvangsmidler.
Akutt psykisk helsevern er virksomheter hvor en del av arbeidet er å håndtere
situasjoner med trusler og vold. Det er et ledelsesansvar å sikre at ansatte er innforstått med
at det er en risiko man er nødt til å forholde seg til og håndtere. Det er videre et lederansvar
å legge til rette for at alle enheter har en strategi som inneholder en plan for hvordan
håndtere voldelig adferd, hvordan jobbe for å forebygge voldelig adferd, hvordan debriefe
personalet etter voldelige episoder, og hvordan foreta samtale med pasienter etter
voldsutøvelse med formål å forebygge nye episoder. I Norge har virksomheter som er
godkjent for tvang rutiner for hvordan voldsrisiko håndteres, men som på flere andre
områder innen dette feltet er det også her store variasjoner mellom sykehus og fagmiljøer.
Internasjonalt har klinikere og kliniske forskere klart uttrykt bekymring for den trend som
er ensidig fokusert på å eliminere fysiske tvangsmidler (Lieberman 2006).
Tilbakeholdenheten med bruk av tvangsmidler kan gå ut over ansattes og medpasienters
sikkerhet. Redusert bruk av tvang er i flere studier vist å føre til økt forekomst av aggressive
episoder (Khadivi et al 2004; Lieberman 2006, Moylan et al, 2011; Staggs 2015a; Staggs
2015b), selv om det også finnes studier som ikke finner en slik sammenheng (Smith, et al,
2005; Scanlan 2010).
14.3 Vurdering av voldsrisiko
Vurderinger av voldsrisiko er viktig i både i klinisk, psykiatrisk praksis og i rettspsykiatri.
Ved etablering av TPH har vurdering av farlighet og farlighet som tilleggskriterium fått en
betydelig mer fremtredende plass. Dette skyldes at et positivt behandlingskriterium ikke kan
benyttes som tilleggskriterium hvis pasienten finnes samtykkekompetent. Farlighetskriteriet
kan imidlertid benyttes som tilleggskriterium for slik etablering, uansett samtykkeevne. I
praksis betyr dette at det klinisk er behov for økt kompetanse for identifikasjon og vurdering
av farlighet.
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Høsten 2017 sendte Helsedirektoratet IS-2661 «Faglige råd ved utredning av risiko for
vold – bruk av strukturerte kliniske verktøy» på høring. IS 2661 redegjør grundig for både
bakgrunn og bruk av ulike verktøy for strukturert klinisk vurdering av voldsrisiko. Som
egnede verktøy for innledende kartlegging av voldsrisiko nevnes og beskrives Brøset
Violence Checklist (BVC) og V- RISK -10. Verktøyene er beskrevet som egnet for å måle og å
forutse umiddelbar fare for utagering hos psykiatriske inneliggende pasienter og voldelig
adferd i et kortsiktig perspektiv. Verktøyene ansees også som hensiktsmessige for vurdering
av hvorvidt pasienten også bør gjennomgå en fullstendig voldsrisikovurdering. IS 2661
foreslår HCR – 20 og START som hensiktsmessige verktøy for prediksjon av vold i et lengre
perspektiv. IS 2661 har et eget kapittel for bruk av risikovurderingsinstrumenter hos unge.
Verktøyet SAVRY er foreslått brukt. Instrumentet er validert for bruk hos unge mellom 12 og
18 år. Noen forskere har også betonet at man ved voldsrisikovurderinger bør vektlegge
impulsivitet i større grad enn det som ofte gjøres (Moulin et al, 2018). Også i IS-2661
understrekes at risikovurderinger innebærer en grundig, strukturert og arbeidskrevende
utredningsprosess, hvor informasjon fra komparenter og informasjon til samarbeidspartnere
ansees essensielt.
En undersøkelse fra Spania av innlagte pasienter med psykoser som også hadde begått
kriminelle handlinger fant at pasienter som skåret over gjennomsnittet på Suicide Risk
Assessment Manual (S-RAMM sumskår >20-poeng) hadde fem gange røket risiko for
selvmordshandlinger og syv ganger øket risiko for å utøve vold (SanSegundo et al, 2018).
Undersøkelser av kliniske profiler kan indikere at voldsrisikoen ved psykoser er høyest hos
pasienter som har høyt nivå av impulsivitet, fiendtlighet, positive symptomer og
rusmiddelmisbruk samt pasienter med liten forståelse for at de er syke og med lav sosial
funksjon forut for psykosen (Moulin et al, 2017). Ikke minst den siste gruppen understreker
hvor viktig det er å vektlegge sosial interaksjon I møte med pasientene for å redusere
voldsrisikoen. Andre undersøkelser har betonet at vrangforestillinger om forfølgelse øker
risiko for vold hos pasienter som lider av schizofreni (Coid et al, 2014).
En ting er strukturerte voldsrisikoinstrumenter, som jo kan være aktuelt for å utrede
farlighet under et opphold, men farevilkåret må også tas stilling til ved paragrafvurderingen
innen 24 timer. Dette bør nevnes spesielt, nå som farevilkåret har blitt mer aktualisert ved
lovendringene. Det å få på plass bedre journalsystemer, der man lett kan få oversikt i en
(ofte) lang og uoversiktlig journal er viktig. Innhenting av opplysninger fra politi, pårørende
og oppfølgende instanser (DPS, fastlege, kommune, barnevern) er også viktig. Det bør
nevnes utfordringer knyttet til å ta ordentlig stilling til farevilkåret under innleggelse på
akuttavdeling med det tidspress man ofte har i en slik setting. Hvor terskel for farevilkåret
ligger bør klargjøres, her er det stor variasjon i praksis, fra kliniker til kliniker og fra
kontrollkommisjon til kontrollkommisjon. Terskel gjelder både alvorlighet (alt fra fare for
psykisk helse hos barn/pårørende til livstruende handlinger) til tidsperspektiv (noen tolker
det dithen at nærliggende fare har en tidsbegrensning, men høyesterett har uttalt at
nærliggende betyr konkret, dokumenterbar og påregnelig). Her er det mange misforståelser
ute og går. Ellers minnes det om at farevilkåret er helt likt ved konvertering. Hvor terskel for
konvertering skal ligge bør klargjøres.
Det må også minnes om at en rekke biologiske endringer og sykdommer kan være
assosiert med vold hos pasienter med psykoser. Eksempler er visse type epilepsier og
elektrolyttforstyrrelser, bl.a. reduksjon i natrium og sink (Joe et al, 2018) så vel som
endringer i en rekke andre nevrokjemiske prosesser (Heltzman et al, 2017). Det understrekes
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at vurdering av voldsrisiko også må inkludere somatiske utredninger hvilket ofte forsømmes
innen det psykiske helsevern, ofte på grunn av mangel på leger.

14.4 Npfs syn
•

•

•

•
•

Alle samfunn som behandler alle typer psykiatriske krisetilstander i sykehus må
forholde seg til at det vil oppstå akutte kriser hvor det er alvorlig fare for vold rettet
mot personalet eller andre pasienter. Det er ikke erfaringer som tilsier at det er mulig
å ha et behandlingstilbud for alvorlige psykiske lidelser uten at det også er
virkemidler for å hindre alvorlig utagering. Mulighet for vedtak etter § 4.8 bør også i
fremtiden forbli et viktig virkemiddel for å redusere voldsforekomst og dermed
forhindre skader i virksomheter godkjent for tvang.
Det er et ledelsesansvar å sikre at omfang av vold og trusler kartlegges fortløpende i
alle enheter og sikre at det iverksettes nødvendige tiltak for å redusere omfang av
vold og trusler både av hensyn til pasienter og ansattes sikkerhet.
Konsekvensene av skriftliggjorte og ferdigstilte voldsrisikovurderinger er potensielt
store, både terapeutisk og rettslig. Det må stilles klare kvalifikasjonskrav for bruk av
voldsrisikoinstrumenter.
Bred klinisk erfaring er nødvendig for å gjøre vurderingene, og at bruk av sjekklister
må supplere, og aldri komme istedenfor en generell klinisk vurdering.
Det bør innføres et krav om undervisning og veiledning av alt personale som skal
arbeide i akuttavdelinger eller andre avdelinger hvor vold utført av alvorlig psykisk
syke pasienter ikke er svært sjelden.
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15. AKUTT SELVMORDSFARE OG MANIVURDERINGER
15.1 Selvmordsfare
Mistanke om fare for selvmord er en hyppig årsak til tvangsinnleggelser for
observasjon. I forhold til bruk av tvang er det kun vurdering av den akutte selvmordsfaren
som er relevant. Både tvungen observasjon etter § 3-2 og tvungen innleggelse etter § 3-3 har
et farekriterium; nærliggende og alvorlig fare for eget liv. Det er derfor et økende fokus på at
man trenger et bedre grunnlag for å vurdere akutt selvmordsfare. En vurdering av akutt
selvmordsrisiko er imidlertid ofte vanskelig.
15.1.1 Forekomst av selvmord
Det var 614 selvmord i 2016 (13,4 per 100 000 innbyggere over 10 år). Av disse var
418 menn (18,2 per 100 000) og 196 kvinner (8,6 per 100 000). Selvmord var årsak til ca. 35
% av alle dødsfall i aldersgruppen 15–24 år. 338 personer døde av selvmord i aldersgruppen
35–64 år. Det var også 35 selvmord (19 menn og 16 kvinner) blant unge under 20 år og 22
selvmord blant eldre 80 år og over. Basert på data om selvmord fra FHI i 2009 fant man at
33,3 % av de avdøde testet positivt for alkohol, 23 % for antidepressiva og 20,8 % for
smertestillende midler, opiat og heroin (Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, NSSF).
Ved dype depresjoner hvor det er øket selvmordsfare er personen fokusert på å ta sitt eget liv fordi
man er verdiløs, ikke fortjener å leve eller ikke klarer å holde ut den intense følelsesmessige depressive
smerten eller angsten som kan følge med de dypeste depresjonene (melankoli, somatisk syndrom). Men selv
hos mennesker som formelt sett ikke oppfyller alle diagnosekriteriene for å stille diagnosen «depresjon» i
henhold til ICD-10 kan selvmordstanker forekomme som hos omkring 4% og kan utvikle seg videre til fullbyrdet
selvmord.
Ved tilbakevendende kortvarige depressive lidelser (RBD) er risikoen for suicid er anslått til 14 % blant
pasientene mot 3,5 % i en kontrollgruppe og 21 % i en gruppe pasienter med alvorlig depressiv lidelse (hvorav
en del hørte til gruppen bipolar lidelse type 3). Impulsivitet synes å være typisk for RBD, slik man også ser det
ved bipolare lidelser. ADHD synes å være sjelden ved RBD og kan ikke forklare den økede forekomsten av
impulsivitet.
Estimater for livstidsrisikoen for selvmord ved schizofreni oppgir 5–6 % for schizofreni (Inskip et al.,
1998). Risikoen er særlig forhøyet tidlig i sykdomsforløpet, i en aktiv fase av sykdommen og i forbindelse med
sykehusinnleggelser og i tiden etter utskrivning.
Pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse har 10–15 ganger høyere selvmordsrisiko enn
normalbefolkningen. Ikke sjelden undervurderes imidlertid den akutte selvmordsrisikoen fordi pasientene også
har betydelig økt tendens til selvdestruktiv adferd med liten eller ingen suicidal intensjon, blant annet ulike
former for selvskading.
Selvmord er den hyppigste dødsårsaken ved anorexia nervosa (Ahn et al, 2018; Smith et al, 2018). Det
kan skje i forbindelse med pågående kontakt med det psykiske helsevern. Bulimi og samtidig rusmiddelmisbruk
er også forbundet med øket suicidforekomst. Tradisjonelt har man frarådet biologisk psykiatriske behandlinger
ved anorexia nervosa, men ved akutt stor selvmordsfare og dype depresjoner kan ECT være indisert på vital
indikasjon (Andersen et al, 2017).
Dødeligheten ved selvmord blant personer med alkohol- og annet rusmiddelproblematikk er fra 8 til
80 ganger økt, og den er særdeles høy hos unge stoffmisbrukere.
Men også ved tilsynelatende mindre alvorlige psykiske lidelser kan det foreligge selvmordstanker selv
om gjennomførte selvmord er sjeldne. I epidemiologiske undersøkelser har 7 % av pasienter med kroniske
angstlidelser (GAD) forsøkt selvmord. Tallet stiger til 15 % hvis GAD og depresjon forekommer samtidig.
Risikoen for selvmord er særlig øket hos personer med PTSD, f.eks. militære veteraner. Blant 22 275 veteraner
fra norske kontingenter i fredsbevarende oppdrag ble det vist en signifikant overdødelighet ved selvmord i et
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langtids oppfølgingsperspektiv. Enkelte pasienter som lider av tvangslidelser kan også være så affisert at
selvmord vurderes som en mulig utvei av lidelsen.
Andre forhold som statistisk sett er forbundet med øket risiko for selvmord er bl.a. depresjon og
samtidig flere tilfeller av selvmord i pasientens familie; tidligere selvmordsforsøk, spesielt i løpet av de siste
fem årene; arbeidsløshet; samtidig alvorlig legemlig sykdom, f.eks. behandlingsresistent kreft eller skade med
betydelige visuelle mén; begynnende demens. Hos eldre er tap, ensomhet, tidligere selvmordsforsøk, kronisk
smertefull sykdom, funksjonstap, alkoholoverforbruk og søvnvansker risikofaktorer for selvmord blant eldre.
Det er påvist at halvparten av eldre som har begått selvmord besøkte fastlegen i måneden før selvmord.
Identiteter som kan medføre negative reaksjoner fra omverdenen som f.eks. seksuell legning (homofili) eller
kjønnsdysfori.

15.1.2 Risikoperioder for selvmord
Psykiske lidelser er en kjent risikofaktor for å begå selvmord (WHO, 2014), og for
personer som har en psykisk lidelse som medfører behov for innleggelse er risikoen spesielt
høy (Hjorthøj et al. 2014). Den første tiden under innleggelse og perioden like etter
utskrivelse fra en psykiatrisk avdeling er forbundet med økt risiko (Qin & Nordentoft, 2005).
Tjue prosent av personer som tok sitt eget liv og som hadde vært i kontakt med mentale
helsetjenester i løpet av det siste året før selvmordet, hadde vært i kontakt med
helsetjenester i løpet av de siste 24 timene før sin død (Appleby et al, 1999). Personene som
tok sitt eget liv hadde dermed ofte møtt helsepersonell i tiden før selvmordet (Mathews et
al, i Galynker et al, 1994 2014). I så måte står helsepersonell i en særstilling med tanke på å
forebygge selvmord.
I 2008 presenterte Sosial- og helsedepartementet "Nasjonale retningslinjer for
forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Formålet med retningslinjene har blant annet
vært å "bidra til å redusere antall selvmord og alvorlige selvmordsforsøk blant pasienter i
psykisk helsevern"og "gjøre helsepersonell som har kontakt med selvmords-truede personer
mer kompetente, effektive og trygge i å håndtere selvmordsrisiko" (Sosial og
helsedepartementet, 2008, s. 8). De nasjonale retningslinjene baserer sine anbefalinger på
vurdering av risikofaktorer for selvmord. Ett stort problem med slike risikofaktorer er at det
er utfordrende å identifisere hvilke faktorer som utgjør kroniske risikofaktorer og hvilke
faktorer som utgjør akutte eller umiddelbare (engelsk imminent) risikofaktorer (Busch,
Fawcett & Jacobs, 2003 Galynker et al. 2014).
Mye av forskningen på risikofaktorer for selvmord har tatt utgangspunkt i kroniske
trekk ved pasienten og stabile risikofaktorer (Yaseen et al. 2014; Links et al. 2012; Pirkola,
Sohlman & Wahlbeck, 2005). Eksempler på stabile risikofaktorer er om pasienten har eller
har hatt tanker om å ta selvmord, tidligere selvmordsforsøk eller rusmisbruk. Med andre ord
vurderinger av den kroniske selvmordsfaren. Et betydelig problem ved fokuset på disse mer
kroniske risikofaktorene er at så mange som 75 prosent av pasienter som legges inn ved
psykiatrisk akuttavdeling, legges inn med selvmordsfare som henvisningsårsak (Prestmo &
Larsen, personlig info, 2016). Mange av disse pasientene har tidligere selvmordsforsøk og
enda flere har tanker om å ta sitt eget liv. Prediksjon av selvmordsfare basert på de kroniske
faktorene innebærer derfor høy grad av sensitivitet, det vil si de fanger opp de pasientene
med forhøyet fare for å ta sitt eget liv på sikt. Faktorene har derimot svært lav spesifisitet, og
fanger i liten grad opp hvem som faktisk gjennomfører selvmord på kortere sikt.
Forskning viser at 24 prosent av selvmordene som forekom inntil ett år etter
utskrivelse fra psykiatrisk avdeling skjedde i løpet av de tre første månedene, med flest
selvmord den første uken etter utskrivelse (Appleby et al., 1999). I en prospektiv studie av
pasienter som tok sitt eget liv var det 78 prosent som avkreftet at de hadde tanker om å ta
sitt eget liv ved siste samtale om temaet med helsepersonell. Femti èn prosent av
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pasientene som tok sitt eget liv hadde aldri forsøkt selvmord tidligere (Busch et al. 2003).
Forskning viser også at tiden fra den første tanken om selvmord til faktisk selvmordsforsøk
kan være så kort som 10 minutter (Deisenhammer et al., 2009). Med andre ord vil
kartleggingen av de kroniske risikofaktorene hjelpe oss lite til å si noe om hvem som faktisk
har en akutt fare for å ta sitt eget liv.
15.2 Vurdering av akutt selvmordsfare
The American Association of Suicidology har lansert 10 varselsignaler for selvmord;
snakke om dødsønske eller selvmord, lete etter metoder for å ta livet sitt, økt bruk av
rusmidler, preget av sterk angst og agitasjon, lite eller for mye søvn, isolasjonstendens,
håpløshetsfølelse, en følelse av å være fanget/ikke se noen utvei, snakke om å være en
byrde for andre, raseri og hevnlyst, sterke emosjonelle svingninger. Disse varselsignalene er
imidlertid foreløpig ikke basert på sikker evidens (Galynker 2017 The suicidal crisis).
Forskere i USA har også foreslått DSM kriterier for et Suicide crisis Syndrome, hvor
kjernesymptomet er en vedvarende og desperat (intens emosjonell smerte) følelse av å
være fanget av en umulig livssituasjon. I tillegg skal det foreligge tegn på sterk affektiv
forstyrrelse, tap av kognitiv kontroll og sterk aktivering/agitasjon (Galynker 2017). Ulike
forskningsfunn antyder at selvmord i mange tilfeller kan skje i forbindelse med en slik intens
«trigger tilstand» preget av symptomer på sterk angst og agitasjon (Yaseen et al. 2010;
Busch et al. 2003)
Det er en rekke spørreskjemaer og graderingsskalaer tilgjengelige for å vurdere
selvmordsfare, men de har hittil ikke vist å gi noen merverdi når det gjelder å predikere
suicidal adferd (Yaseen et al, 2014). Suicide Status Form (SSF) har vært i bruk med gode
erfaringer også i Norge (Veland & Walby, 2010) (skalaen er tilgjengelig på
www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2010/nr3/Veland.pdf) med er
utilstrekkelig brukt som eneste vilkår. Bruk av strukturerte instrumenter kan muligens gi de
kliniske vurderingene en jevnere kvalitet over tid og derigjennom bidra til å forebygge
selvmord, men dette er enda ikke dokumentert. Det kliniske intervju anses fortsatt som
gullstandarden i vurdering av selvmordsrisiko.
Det er også biologiske markører som kan brukes som ledd i prediksjon av risiko for
suicid. Eksempelvis lave nivåer av tryptofan og (Messaoud et al, 2018) og lave nivåer enn
normalt av cortisol (Melhem et al, 2017). Dessverre brukes biologiske markører nesten aldri i
den samlede vurdering av selvmordsrisiko i Norge.
I denne sammenheng må det også minnes om at det kan foreligge overhengende
selvmordsfare selv om pasienten ved en undersøkelse er vurdert med et semistrukturert
diagnostisk intervju som f.eks. MINI nevropsykiatrisk intervju eller Structured Clinical
Interview for DSM diagnoses (SCID). Det er også en del somatiske sykdommer som kan være
forbundet med akutt eller kronisk suicidalitet hvor tvangsinnleggelse til observasjon kan
være korrekt. Eksempelvis lave nivåer av magnesium (Sowa-Kućma et al, 2013) og visse
former for temporallappsepilepsier (de Oliveira et al, 2011; Andrade-Machado et al, 2013).
Det er først nå disse undersøkes også biologisk av psykiater at årsakene kan identifiseres og
derfor behandles adekvat.
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Ensidig fokus på at det skal være alvorlig psykisk lidelse vil medføre at disse årsakene
overses med stor risiko for suicid som en følge. Hvor mange pasienter som begår suicid fordi
de ikke tas imot som øyeblikkelig hjelp ved DPSer fordi det ikke kan påvises psykiatrisk
lidelse er ukjent. Men fastleger som oppdager suicidalitet er bekymret over at
samtykkereglene nå er i ferd med å tolkes så strengt at mennesker dør som ellers kunne
vært reddet ved i slike tilfeller somatisk behandling.
Konklusjonen er at når fagfolk skal vurderer den akutte selvmordsfaren må disse i dag
basere sin vurdering på en totalvurdering av pasientens kliniske tilstand, inkludert nyere
kunnskap omkring akutt selvmordsfare. Det er da heller ikke uvanlig at pasienter legges inn
til tvangsobservasjon for å avklare selvmordsfaren, også i situasjoner hvor innleggende lege
ikke med sikkerhet kan påvise en psykisk lidelse. Formelt sett er dette ikke lovlig, men gitt
vanskelighetene med å predikere hvem som kan begå selvmord, og de alvorlige
konsekvensene hvis overhengende selvmordsfare overses, er en slik praksis forståelig og
kanskje også direkte forsvarlig.
Det er forskning som kan indikere at maskinlæring i fremtiden kanskje kan gjøre det
mulig å bedre prediksjon av risiko for å begå selvmord blant pasienter som er under
behandling i det psykiske helsevern (Passos et al, 2016; Ruy et al, 2018). Men per dato har
slike metoder primært fokusert langtidsrisiko og ikke akutt suicidalfare. Dessuten er
prediksjon basert på maskinlæring fortsatt under utvikling og derfor ikke klar for klinisk bruk
(Torous et al, 2018). Dessuten er det ikke sannsynlig at slike metoder vil kunne erstatte
klininsk skjønn. Det vil mer være tale om supplerende informasjon om risiko.

15.2.1 Norsk forening for allmennmedisins (NFA) synspunkt
NFA har uttalt følgende i relasjon til bruk av tvangsobservasjon ved mistanke om alvorlig
suicidalfare:
«Det påhviler den enkelte lege et stort ansvar å vurdere en pasient til å ha suicidale
tanker, men hvor han eller hun anses som samtykkekompetent og derfor må sendes hjem
siden det ikke blir samtykket til innleggelse (og hvor pasienten vurderes til å på daværende
tidspunkt ha rimelig kontroll på sine suicidale tanker). Mange leger føler seg nok usikre på
rettsvernet deres hvis denne pasienten senere skulle komme til å ta livet sitt og pårørende
klager på helsehjelpen som er gitt. Vi vet at bruk av tvang er en stor etisk utfordring, men
hver gang det skjer et suicid, blir det alltid stilt spørsmål ved om det ble gjort nok i
helsevesenet for å forhindre den tragiske hendelsen».

15.3 Tvangsmiddelbruk ved akutt selvmordsfare
Depresjon med psykotiske symptomer øker sannsynligheten for at det foreligger en
underliggende bipolar lidelse (Etain & Bellivier, 2018, Serafini et al, 2018). Vrangforestillinger
og hallusinasjoner kan forekomme uten andre psykotiske symptomer (van Bergen et al,
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2018). Kliniske erfaringer støttet av eldre systematiske observasjoner tilsier at akutte
tvangsmidler kan være aktuelt i enkelte tilfelle hvor der individet (uten å være
hallusinert/psykotisk) har en virkelighetsforvrenging som gir seg til kjenne ved tanker om at
fremtiden ikke eksisterer for vedkommende, at omverden får det bedre dersom
vedkommende dør og at man føler seg fullstendig fremmedgjort overfor denne verden
(Kendler 2017). Slike opplevelser bør initiere supplerende utredning med tanke på at det
kanskje kan foreligge en underliggende bipolar depresjon som kan betraktes som psykotisk
uten at det ved innleggelsen påvises andre psykotiske symptomer som f.eks. sikre psykotiske
hallusinasjoner eller paranoide tanker. Ved slike tilstander er det øket suicidalfare. Å se seg
selv som del av en tidsakse, og at det finnes en fremtid (med mindre man er alvorlig syk eller
skadet) er anført som et grunnvilkår for det å eksistere som menneske av flere filosofer
(Kant, Heidegger).
Også andre tvangstiltak for å redusere overhengende risiko for selvmord kan bli
aktuelle å gjennomføre mot en pasients vilje selv om tiltakene kan bli opplevd som
autonomikrenkende. Eksempler er fotfølging, ransaking eller bruk av tvangsmidler.
Avslutningsvis skal det minnes om at medikamenter som reduserer agitasjon, angst
og induserer søvn som eksempelvis benzodiazepiner kan redusere akutt selvmordsfare.

15.4 Npfs synspunkter på vurdering av akutt selvmordsfare
•

•
•

•

15.5

Så lenge det ikke finnes instrumenter eller andre metoder som kan predikere akutt
selvmordsfare vil kliniske vurderinger fortsatt vil være hovedmetoden. Vurderingene
må også bygge på hva vi vet om risikofaktorer for selvmord under og etter kontakt
med det psykiske helsevern.
Selvmordsvurderinger er tidssensitive og «ferskvare». Nye hendelser i og utenfor
pasienten kan brått gi økt eller redusert risiko.
Det er fornuftig praksis at pasienter kan legges inn til tvangsobservasjon for å avklare
selvmordsfare, også i situasjoner hvor innleggende lege ikke med sikkerhet kan
påvise en psykisk lidelse. Formelt sett er dette ikke lovlig, men gitt vanskelighetene
med å predikere hvem som kan begå selvmord, og de alvorlige konsekvensene hvis
overhengende selvmordsfare overses, er en slik praksis forståelig og forsvarlig.
Hvis en pasient hvor det vurderes fortsatt å foreligge selvmordsfare overføres fra DPS
til primærlege må det etableres kontakt med primærlegen før utskrivelse slik at man
kan sikre rask og tett oppfølging etter utskrivelse.

Vurdering av mani

Vurdering av samtykkekompetanse på en manisk pasient er svært krevende, da de til
tross for å være svært syke kan evne å samle seg kortvarig. Eksempler på dette er
paragrafvurderingssamtaler. De kan med andre ord for en lege eller psykolog ved et
vurderingsintervju fremstå friskere enn det de er. Det vil i slike situasjoner være klokt også å
ta pårørendes vurderinger med i en samlet vurdering.
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Men maniske reaksjoner kan også skyldes en rekke legemlige sykdommer og skader.
Først og fremst gjelder dette tilstander som rammer hjernen. Eksempler på slike tilstander er
akutte cerebrovaskulære lesjoner, hodeskader, encefalitter og hyperthyreose. Dette
understreker nødvendigheten av at en psykiater vurderer alle pasienter som innlegges akutt
med diagnosen mani. Hvis det foreligger somatiske sykdommer eller skader som utløser en
mani, er behandlingen primært av somatisk art selv om psykiatrisk behandling kan være
aktuelt som et akutt tillegg. Men pasientene skal da primært innlegges ved et somatisk
sykehus og der få hjelp av psykiater som har kompetanse på sammenhengen mellom
psykiatri og somatiske sykdommer. Ideelt sett bør dette være en spesialist på dette
fagområdet (konsultasjon-liaison psykiater).
For rask utskrivelse av en manisk pasient kan medføre akutt tilbakefall, lengre
sykdomsforløp med de konsekvensene dette kan ha for relasjoner og arbeidsliv, økt risiko for
blamering og reinnleggelser. Ikke minst er Npf bekymret for økt frekvens av farlig atferd og
suicid. Det bør derfor også ved behandling av mani være rom for klinisk skjønn.
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16. KONTROLLKOMMISJONEN OG FYLKESMANN
Kontrollkommisjonene og Fylkesmennene har en viktig kontrollfunksjon ovenfor psykisk
helsevern. Kontrollkommisjonen skal være uavhengig av institusjonen i sin virksomhet og
skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer, og ellers bestå av
én lege og to andre medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Av de to sistnevnte,
faste medlemmer skal det oppnevnes én person som selv har vært under psykisk helsevern,
som er eller har vært nærstående til pasient, eller som har representert pasientinteresser i
stilling eller verv.
Kontrollkommisjonen skal prøve alle sider av etablering, gjennomføring og opphør av
tvungent psykisk helsevern. I praksis opererer kontrollkommisjonen som første rettsinstans
og kan gjennom sin behandling av en sak reparere åpenbare mangler ved etablering av
tvungent psykisk helsevern.

16.1 Variasjon i utøvelse av kontrollfunksjoner
Utøvelsen av disse embetene er i noen grad undersøkt (Helsedirektoratet 2016), og viser
en til dels betydelig variasjon i hvordan disse kontrollfunksjonene utøves.

16.2 Npfs synspunkter
•

Stor variasjon i praksis blant kontrollkommisjoner og Fylkesmenn utgjør et pasientog rettssikkerhetsproblem. Det er viktig at disse kontrollinstansene har og
videreutvikler ensartet praksis. Dette bør følges opp bl.a. på de regelmessige
nasjonale møtene for disse organene.
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17. NPFS FORSLAG TIL FOREBYGGELSE OG REDUKSJON AV TVANG
17.1 Myndighetenes og legeforeningens tiltak
Helse- og omsorgsdepartementet lanserte i 2012 «Bedre kvalitet–økt frivillighet.
Nasjonal strategi for bedre kvalitet og økt frivillighet i psykiske helsetjenester» som var en
videreføring av «Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern»
(Helsedirektoratet 2006). Bakgrunnen for videreføring av dette strategiarbeidet var en
tverrpolitisk bekymring for omfanget av tvangsbruk i psykisk helsevern. Departementet viste
bl.a. til at målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 - 2008) var oppnådd i for
liten grad, og dette til tross for omstillingen av tjenestetilbudet i retning av mer ambulante
og polikliniske tjenester, samt tiltak og styringssignaler om å redusere bruken av tvang. En
strategi ble ansett som nødvendig for å ta sterkere grep i arbeidet med å redusere bruken av
tvang både av hensyn til pasientene og pårørende, men også i forhold til Norges
menneskerettslige forpliktelser. Strategien var tredelt og omfattet en nasjonal, en regional
og en lokal plandel.
Systemiske forebyggingstiltak i enkelte enheter som sykehus eller distrikter har vist at
bruk av fysiske tvangsmidler kan reduseres betydelig
(https://sykepleien.no/forskning/2016/03/reduksjon-av-tvangsmidler).
Dette er norske og internasjonale erfaringer. På nasjonalt nivå har det vært vanskelig
å nå slike mål i noe land. Finske, nasjonale prospektive data har vist at selv om lover og
forskrifter innskjerpes og poengteres, vil det fortsatt bli aspekter som kan tolkes ulikt. De er
derfor sårbare for subjektivt skjønn og utvikling av ulike kulturer i forskjellige enheter (KeskiValkama, Sailas et al. 2010).
Den Norske Legeforening tok tidlig initiativ for å bidra til rett og redusert tvangsbruk i
psykisk helsevern gjennom bred og systematisk opplæring i forbedringsmetodikk kalt
«gjennombruddsprosjekt». Gjennombruddsprosjektet på bruk av tvang viste at det var mulig
å redusere bruken av ulike typer tvangstiltak (Mathisen and Føyn 2002).
Internasjonalt er reduksjon av tvang et prioritert område. Mange land har hatt et
innskjerpet lovverk og økt fokus på problemstillingen. Likevel er de positive resultatene av
dette med noen få unntak sparsomme.
I Finland har det vært minst to revisjoner av forskrift med det klare mål å redusere
bruk av fysiske tvangsmidler. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at revidert lovverk og
økt oppmerksomhet om problemstillingen har medført reduksjon i tvangsbruken (KeskiValkama, Sailas et al. 2010).

17.2 Tidlig intervensjon
Psykoselidelser og bipolare stemningslidelser kan forstås ut fra en generell stress –
sårbarhetsmodell, der sårbarheten i betydelig grad er bestemt av komplekse arvelige
faktorer (Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, Nature
2014) som kommer til uttrykk på ulik måte avhengig av belastninger / miljøfaktorer. Begge
diagnosegruppene debuterer ofte i tenårene eller tidlig voksen alder og medfører en høy
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risiko for tilbakefall og kronisk forløp. Tidlig intervensjon ved symptomer på psykoselidelser
har vist seg å kunne bidra til et bedre forløp.
Tidlig intervensjonsprogrammer ifht. psykose og bipolar lidelse har tre
hovedbegrunnelser:
1. Mennesker som går med ubehandlet psykose over tid har dårligere prognose enn de
som kommer fort til behandling (Hegelstad, Larsen et al. 2012).
2. Det er i noen grad mulig å identifisere mennesker som har svært høy risiko for
psykoseutvikling, før psykosen er etablert, fordi mange gjennomgår en prodromalfase med svakere symptomer. I denne fasen er det mulig at terapeutisk oppfølging og
optimalisering av miljøfaktorer kan utsette eller forebygge psykoseutvikling
(Salokangas and McGlashan 2008, Schimmelmann, Walger et al. 2013). Kontakt med
behandlingsapparatet i denne fasen vil også bidra til rask medikamentell- og adekvat
psykoterapeutisk behandling ved psykoseutvikling.
3. Det er høy suicidrisiko i tidlig fase hos mange av disse pasientene. Ved debut av
psykoselidelser i ungdomsalderen er det ikke bare sykdommens symptomer som
bidrar til funksjonsfall og personlig lidelse. Symptomene fører ofte til at unge
pasienter faller ut av skole og blir isolert fra jevnaldrende. De går dermed glipp av
vesentlige elementer i en ekstremt viktig utviklingsfase, og selv med en seinere
symptombedring kan dette være til hinder for utdanning og arbeid. Ofte får de også
et svært konfliktfylt forhold til foreldrene, som sliter med å forstå hva som har skjedd
når en tidligere kanskje velfungerende ungdom snur døgnet, slutter å gå på skolen og
trekker seg tilbake fra vanlig sosial kontakt. Tidlig diagnose og adekvat behandling er
derfor viktig også for å redusere utviklingsmessige konsekvensene som følger av
symptomene.
17. 3 Informasjon
Det å bli innlagt i en akutt avdeling kan i seg selv oppleves som en krise og bidra til å
eskalere agitasjon, desperasjon og panikk, emosjoner som i seg selv er vist å være forbundet
med en økt risiko for vold både mot selv og andre. Forebygging bør derfor starte før
pasienten blir innlagt akutt avdeling.
Tilgang til konkret og tilpasset informasjon er vesentlig i krisesituasjoner. Det er
imidlertid en erfaring at pasienter som hos fastlege eller på legevakt fremstår truende og
potensielt voldelige, av og til legges inn uten at de er blitt opplyst om at de blir lagt inn på
tvang, noe som kan bidra til ytterligere å eskalere situasjonen. Tilsvarende vil det å bli tatt
imot i et mottak som ikke er forberedt på at vedkommende kommer, og ikke godt nok klarer
å imøtekomme informasjonsbehovet kunne ytterligere bidra til å trigge aggressive episoder.
Det vil derfor sannsynligvis være god forebygging å legge til rette for at pasienter sikres
tilgang til konkret og tilpasset informasjon så tidlig som mulig, i forkant av alle overganger og
ved mottak til ny enhet.
Tilbakeholdelse, og ulike innskrenkninger i frihet kan være krevende for pasienter å forholde
seg til og øke risiko for aggressiv og utagerende adferd. Pasienten bør derfor så tidlig som
mulig involveres i en risikovurdering hvor han forespeiles kjente risikosituasjoner og hjelpes
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til å reflektere over hvordan en slik potensiell situasjon vil kunne oppleves. En slik involvering
av pasienter kan bidra til å skape bedre forutsigbarhet og mulighet for å diskutere
risikosituasjoner, før det er en reel risikosituasjon.

17.4 Tilstrekkelig personale, god ledelse og godt miljø.
Trygghet for personale er en helt vesentlig forutsetning for at det skal bli redusert
bruk av tvang. Det tilsier at personalet i større grad enn i dag må få systematisk kursing i
hvordan man psykologisk skal forholde seg til pasienter som er potensielt voldelige, suicidale
eller som på annen måte representerer en overhengende fare for en selv eller andre. Klinisk
erfaring tyder på at det kun å bære varslingsutstyr er en dårligere løsning for å redusere
tvangsbruk enn opplæring i psykologiske teknikker (se punkt 16.4).
I den forbindelse er også antall ansatte av betydning. Ved en underbemanning vil det bli
vanskeligere å gripe inn tidlig hvilket vil medføre at de ansatte føler seg mer utrygge hvilket
gjerne medfører lavere terskel for bruk av tvangsmidler eller tvang.
Det er også erfaringer for at enheter som har lyktes med reduksjon av fysiske
tvangsmidler har vært preget av tydelig og sterk ledelse, en evne til å endre den «kulturelle
oppfatning» av fysiske tvangsmidler, transparente data, og insentiver for redusert bruk av
tvangsmidler (Donat 2003).
Et sentralt poeng for å trygge pasienter og dermed redusere fare for utagering er et lavt
nivå av uttrykte følelser i avdelingen (expressed emotion), klare rollefordelinger blant
personalet og forutsigbarhet. Dette kan kartlegges ved spørreskjemaer av typen Ward
Atmosphere Scale (WAS). Dette spørreskjemaet ble tatt i bruk i Norge allerede i 1980-årene
takket være professor i psykiatri Svein Friis (1986a). En norsk undersøkelse fant at et tre
ukers kurs for å lære helsepersonell å bedre en postatmosfære var effektivt (Nesset et al,
2009). En annen norsk undersøkelse fant at opplæring av personalet i avspenning- og andre
angstdempende teknikker (tilstedeværende oppmerksomhet og affektbevissthet) også
bedret miljøet målt med WAS (Eliassen et al, 2016). Også internasjonale undersøkelser har
vist at WAS er godt egnet som et måleinstrument for å kartlegge avdelingsmiljø og dermed
muliggjøre tiltak for å bedre dette (Tuvesson et al, 2011). En 20-års etterundersøkelse av
pasienter med psykoser fant også at pasientenes minner om tilfredshet med oppholdet den
gang hang sammen med godt miljø (Røssberg et al, 2006).

17.5 Lett tilgjengelige, fleksible og tilpassede tjenester
De første ACT-teamene ble i Norge første gang opprettet i 2007. Modellen baserer seg
på tverrfaglig samarbeid rundt pasienter med sammensatte behov, gjerne alvorlig psykisk
lidelse, rusproblematikk og redusert boevne. Arbeidsformen er arenafleksibel, og teamene
jobber aktivt oppsøkende for å tilby hjelp der pasienten befinner seg. I perioden 2007-2012
ble det etablert 14 ACT-team i Norge, og de fleste ble finansiert gjennom tidsavgrensede
tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet (Rapport NK-ROP 2014). Drift av ACT-team innebærer
et finansielt og praktisk samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjeneste som forvalter
ulike lovverk og har ulike finansieringsveier. I tillegg kommer samarbeid med det statlig
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finansierte NAV som er viktig tjenesteyter overfor pasientgruppen. Denne i utgangspunktet
fragmenterte samarbeidsformen er løst på ulike måter i de ulike teamene.
En evaluering blant 142 pasienter ved 12 ACT-team i perioden 2009-2014 viste bedring i
boforhold, mer stabil inntekt, mindre symptomer, bedre livskvalitet, men fortsatt lavt
generelt funksjonsnivå i pasientgruppen. Andelen underlagt TUD var redusert, og selv om
antall innleggelser var uendret, ble antall oppholdsdøgn halvert, og antall døgn under tvang
gikk ned med 70%. Evalueringen viste også at pårørende, teamansatte og
samarbeidspartnere i hovedsak var positive til ACT-modellen og opplevde den som nyttig i
arbeid med en pasientgruppe det tidligere har vist seg vanskelig å få hjulpet.

17.6 Psykologiske og miljømessige intervensjoner
Det er helt vesentlig at personalet har den nødvendige kompetanse for at slike
intervensjoner skal lykkes. Heri inngår også kunnskap om avdelingers interne miljø for denne
type intervensjoner.
17.6.1 Faste kontakter
Enhver psykologisk intervensjon må bygge på at det er etablert et tillitsforhold mellom
pasient og behandler. Det setter krav både til de ansattes evne til å etablere gode relasjoner
med pasienter, men også til avdelingens arbeidsmiljø. Et godt avdelingsmiljø vil ikke bare
bidra til trygghet, men også til at personalet forblir mest mulig stabilt over tid. Det muliggjør
i større grad at pasientene får en fast kontakt som er nødvendig for å få til relasjonsbygging.
Stadig utskifting av staben kan redusere denne muligheten. Dessuten er det lite gunstig for
miljøet og kan øke upredikerbarhet og usikkerhet blant pasientene med øket risiko for sterk
agitasjon og vold hos noen psykotiske pasienter (Friis 1986b).

17.6.2 Dialog-respekt-integritet
En viktig faktor til frustrasjon etter opplevd tvang eller tvangsbehandling hos mange
pasienter er manglende opplevelse av respekt og en opplevelse at deres verdighet fratas
dem (Gray, 2009). Det øker risikoen for utagering. Det er også rapporter fra Norge om
enkelte enheter som tar imot psykotiske pasienter innlagt på tvang hvor inntrykket er at
ivaretagelse av pasientens verdighet ikke er som den burde være. Ikke minst svært
autoritære miljøer hvor pasientene lett kan oppleve å bli behandlet som mindreverdige
synes lite gunstige.

17.6.3 De-eskalering
I daglig klinisk praksis er det en rekke verbale- og intervensjons-teknikker som bør
prøves før fysiske tvangsmidler anvendes. Ett eksempel er «de-escalation» (Price et al,
2015). Det er utviklet manualer som gir konkrete råd om hvordan personalet kan opptre ved
ulike typer interaksjoner med agiterte og truende pasienter. Det vil være ulike virkemidler
som kan føre fram. Dette er alt fra psykoterapeutiske «talking down» til bestemt
grensesetting hvor det nødvendige antall ansatte blir gjort synlig for pasienten (Price &
Baker 2012).
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I U.K. er kurs i «de-escalation» -teknikker vært pålagt for ansatte i psykiatriske enheter.
Dette har økt de ansattes kunnskap om intervensjoner ved fare for vold og aggresjon. Det er
imidlertid ikke noe data som tyder på at antallet voldsepisoder går ned (Price, Baker et al.
2015). Det er få kontrollerte eller randomiserte, norske studier som har undersøkt effekter
av ulike intervensjoner fr å redusere tvangsbruk. Det er imidlertid gjort svært viktige, ikkekontrollerte intervensjoner i enkelte sykehus. Det har dokumentert at vel gjennomtenkte,
ledelsesforankrede endring i rutiner i betydelige grad kan få antallet tvangsepisoder ned.
Lignende erfaringer har man også internasjonalt.

17.6.4 Bestemt grensesetting17
Bestemt grensesetting kan være aktuelt. Riktig anvendt kan det være
aggresjonsdempende. Det vil være aktuelt spesielt til svært alvorlig, psykotiske pasienter
hvor de også har uttalt angst sekundær til psykosen («katastrofeangst»). Ved bruk av
grensesetting formidles det til pas at personalet har kontroll i den angstfylte situasjon. Det
medfører ofte at pasienten oppfatter det slik at vedkommende selv ikke behøver «å
kontrollere situasjonen». Angst reduseres dermed betydelig. Gjennom det vil det bli lettere
for pasienten å akseptere peroral medikasjon. Bestemt grensesetting forutsetter at
personalet føler seg trygge. Noen ganger kan det innebære at man har såpass ryggdekning
av annet personale at man kan føre en de-eskalerende dialog.

17.7 Bygningsmessige aspekter
Det er et generelt inntrykk at rommelige, pene og lyse lokaler demper aggresjon og uro.
Det samme gjør lokaler som har god ventilasjon hvor romtemperaturen ligger i det nedre
området av hva som er akseptabelt. Det er imidlertid lite forskning på sammenhengen
mellom slike forhold og risiko for utagering og eventuelt voldshandlinger.

17.8 Bedre psykofarmakologisk behandling
Det er dessverre en erfaring at en del pasienter fortsatt doseres for høyt hva gjelder bruk
av antipsykotika. Det skyldes ofte utilstrekkelig effekt hvor man øker dosen fremfor å
vurdere andre alternativer. Det er også mange pasienter som forblir gående på dosen som
var nødvendig akutt. I oppfølgingsfasen reduseres ikke dosen. Resultatet er som regel ikke
bedre effekt, men heller mye mer bivirkninger. Høye doser vil dessuten som omtalt i kapittel
8 faktisk motvirke antipsykotikas mortalitetsreduserende effekter. Slike forhold vil
naturligvis øke pasienters skepsis mot medikamenter generelt og antipsykotika spesielt. Her
har Npf et ansvar.
Det er også en utbredt oppfatning av man nærmest prinsipielt skal unngå polyfarmasi i
behandling av psykoser. Det er imidlertid en forenkling. Kombinasjoner med to ulike
antipsykotika så vel som med antipsykotika og f.eks. et antidepressivum kan være forsvarlig
og riktig i visse tilfeller. Også dette er kunnskap som er utilstrekkelig blant psykiatere.

17

I engelsk terminologi brukes ofte uttrykket «show of force».
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Det er også fortsatt ikke optimal kunnskap om monitorering av bivirkninger og ikke minst
hvordan disse kan reduseres. I denne sammenheng vil det også være en fordel om man
kunne øke kunnskapen hos sykepleiere om psykofarmaka og deres bivirkninger slik at disse
kan bli mer aktive i monitorering av psykofarmakabehandling hvor jo nettopp somatiske
bivirkninger er av stor viktighet.
Npf vil derfor iverksette tiltak for å bedre kunnskapen blant psykiatere om korrekt bruk
av antipsykotika.

17.9 Etikkgrupper
Forskere ved Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo har arbeidet med
etikkgrupper innen det psykiske helsevern og også utgitt et ressurshefte om dette (Hem et
al, 2017). Hefte bygger på bruk av etikkgrupper med mål a) å få redusert og riktigere bruk av
tvang; b) få bedre forståelse av etiske utfordringer som helsepersonell opplever ved pasientog pårørendemedvirkning og ved bruk av tvang; c) få bedre forståelse av pasientenes og
pårørendes syn på medvirkning og tvang; d) få bedre forståelse av hvordan sikre god
håndtering av etiske utfordringer i praksis og å få e) bedre forståelse av hvordan sikre bedre
beslutningsprosesser sammen med pasienten og pårørende. Det ble gjennomført i alt 214
refleksjonsgrupper i 7 avdelinger i løpet av 2 år.
Et av funnene var at «pasienter og pårørende ofte ikke blir involvert godt nok i kliniske
beslutninger ved alvorlige psykiske lidelser og ved bruk av tvang. Det ser altså ut til å være
enighet om at helsetjenesten her har stort forbedringspotensial. Dette fører blant annet til
at beslutninger i mindre grad tilpasses pasientens ønsker og erfaringer med hva som hjelper,
og at de pårørende får mindre støtte, blir mindre involvert og ikke alltid får mulighet til å gi
den støtten og hjelpen de kunne ha gitt til pasienten, og at reparasjons- og forsoningsarbeid
etter kriser og konflikter kan bli vanskeligere».
Det anføres også at «det kan se ut til at de mangler et etisk vokabular for å sette ord på
det som erfares som etisk utfordrende eller problematisk. Deltakerne forteller om mange og
vanskelige utfordringer knyttet til temaer som involvering, samtykke, informasjon, frihet og
tvang, men de omtaler dem ikke som etiske utfordringer».
Andre forhold som anføres er at «både pasienter, pårørende og helsepersonell opplever
at det er utstrakt bruk av uformelle tvangsformer i psykisk helsevern». Eksempler som
anføres er «bruk av trusler, press, manipulering og at det settes betingelser for at goder kan
utløses».
Rammebetingelser som synes å kunne øke bruken av tvang var bl.a. underbemanning,
lav kompetanse, liten fagutdannelse, utilstrekkelig terapeutisk miljø på postene, og
manglende tilbud om meningsfulle aktiviteter.
SME bruker følgende overskrifter for å fremme etisk refleksjon:
1. Hva er det/de etiske problemet/-ene?
2. Hva er fakta i saken?
3. Hvem er de berørte parter, og hva er deres syn og interesser,
ønsker og verdier?
4. Hvilke verdier og/eller etiske prinsipper og normer er aktuelle?
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5. Hvilke lover og retningslinjer er aktuelle?
6. Hvilke handlingsalternativer finnes?
7. Helhetsvurdering, eventuelt konklusjon og oppfølging
SME henviser til undersøkelser som tyder på at helsepersonell opplever etikkgrupper
som åpner opp for etikkrefleksjon er nyttige, men det henvises ikke til studier som kan
dokumentere at slike grupper faktisk reduserer bruk av tvangsmidler eller tvang. Hva gjelder
den aktuelle norske studien ble effektene vurdert ved spørreskjemaer og fokusgrupper.
SME angir at deltagerne angav at etikkgrupper hadde medført mindre bruk av tvang, men
uten at det rapporteres harde data som kan underbygge deltagernes opplevelse.

•

Npf vil tro at slike grupper på sikt kan ha gode effekter også sammen med andre
tiltak som er beskrevet i dette kapitler. Det bør derfor vurderes om ikke etikkgrupper
bør inngå som en del av de tiltak som kan iverksettes for om mulig å redusere
tvangsbruk innen det psykiske helsevern.

17.10 Fastlegers synspunkter
Allmennlegene og i særdeleshet fastlegene, har en sentral rolle i forebygging av tvang
overfor pasienter med psykoselidelse. Dette fordrer at det er god kunnskap om lovens
ordlyd og den praktiske anvendelsen av loven. Og at det er en felles forståelse i både
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i hvordan dette skal håndteres. Dette
kunne gjerne være gjenstand for såkalte dialogmøter i lokalsykehusområdet (møter det
praksiskonsulentene legger til rette for dialog rundt samhandlingen mellom allmennlegene
og sykehuslegene).
I hvilken grad fastlegene involveres ved utskrivelse fra psykiatrisk institusjon, vil nok
variere. Det er etablert en tradisjon for samhandling med og informasjonsoverføring til
kommunalt psykisk helsevern, men involvering av fastlegen er økende slik vi har oppfattet
det. Det er ikke etablert faste strukturer for slik involvering underveis og ved utskrivninger.
Vi hører om fastleger som blir oppringt underveis under innleggelsene og til dels inviteres
med i direkte samtaler med pasientene mens de er innlagt. Ved planlegging av utskrivelse
involveres fastlegene gjerne i overføringsmøter med pasient, sykehuset personale og det
kommunale støtteapparatet som skal følge opp videre. I økende grad tas
videokonferanseutstyr i bruk der hvor lang reisevei er til hinder for fysisk deltakelse i møte.
Likevel vil vi tro at det er rom for enda større involvering av fastlegene i dette
arbeidet. Dette er særdeles viktig siden det er fastlegen som etter utskrivelse skal stå for
oppfølging og medisinering etter utskrivelsen. Mange ganger er det også fastlegen som skal
fortsette samtalebehandlingen etter utskrivelse og da er det viktig med enda mer kunnskap
om behandlingens innhold enn det enn det epikrisen inneholder.
Oppsummert kan en si at det blant fastleger og legevaktsleger er en opplevelse av at de
har en sentral rolle i dette arbeidet, kunnskapen om lovendringene er til stede, men det
kunne være ønskelig med enda mer informasjon og kursing om den praktiske anvendelsen
av loven slik den nå er utformet – slik at både pasienter og allmennlegene kan føle seg
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trygge – ved spørsmål om nødvendigheten av tvangsbruk. Samtykkekompetansevurderinger
krever trening. Fastlegene ønsker å ha en rolle både underveis i behandlingen og ved
utskrivelser. Det er potensiale for enda bedre kommunikasjon underveis og ved utskrivelse.
NFA samarbeider gjerne videre med NPF og helsemyndighetene rundt håndtering av alvorlig
psykiatrisk syke generelt, og spesielt i å kvalitetssikre og forebygge bruken av tvang i
psykiatri.

17.11 Akutte tiltak ved rask voldsutvikling
Identifikasjon av høy-risiko situasjoner før de kommer ut av kontroll kan bidra til å
redusere tvangsmidler. Ulike typer risikovurderingsverktøy er utviklet og modifisert og har
vist seg å ha en prediktiv effekt på kort sikt, men prediksjon av vold er vanskelig
(Abderhalden et al, 2006; Abderhalden et al, 2008; Vaaler et al, 2011). Studiene på området
er imidlertid vanskelig å sammenligne pga ulik design, utfallsmål og ikke sammenlignbare
populasjoner (Vaaler et al, 2011). Et tilleggs problem er at studiene som er gjort på området
er korttids-studier, og det er uklart hvor lenge personalet fortsetter å anvende denne typen
risikoprediksjonsverktøy når det ikke lenger pågår i regi av en studie. Vold og
voldsproblematikk er omtalt i mer detalj i kapittel 13.
Både nasjonale og internasjonale studier fra psykiatriske akuttenheter viser at agitasjon,
desperasjon, panikk og «intense affective states» (Hendin et al, 2007) er en trigger for
aggressive episoder både rettet mot pasienten selv og andre. En rekke forfattere anbefaler
spesifikk medikamentell behandling for dette som den primære intervensjon, men før dette
vurderes bør ikke-biologiske tiltak iverksettes.
Når pasienter har en atferd som predikerer rask utvikling av vold med risiko for at vedtak
iht §4-8 må fattes, bør:
•
•

•
•

•

•

•

Psykoterapeutiske virkemidler som deeskalering igangsettes. Mål for dette er å skape
en trygg, sikker og bærende miljøterapeutisk relasjon til personalet for pasienten
Hvis situasjonen ikke lar seg kontrollere er «show of force» indisert. Dette vil være en
trygghet ikke bare for de ansatte. Det vil også signalisere kontroll og trygghet til
pasienten.
Pasienten vil sannsynligvis profitere på skjerming. Dette vil også være en trygghet for
medpasienter.
Hvis vedtak fattes bør den minst inngripende intervensjon anvendes først. For de
fleste pasienter vil kortvarig fastholdning eller kortvarig anbringelse bak låst eller
stengt dør uten personale til stede foretrekkes framfor mekaniske- eller kjemiske
tvangsmidler.
Ved bruk av tvangsmidler skal personalet alltid være tilstede for pasienten utenom i
akutte, svært krisepregede situasjoner hvor pasienten kortvarig anbringes bak lukket
eller låst dør.
Medikamentell forebygging av tvangsmidler eller behov for vedtak om kjemiske
tvangsmidler bør gjennomføres med preparater som har minst mulig potensiale for å
forårsake skade i kliniske, uoversiktlige situasjoner.
Bruk av medikamentell forebygging gitt enten som frivillig behandling eller som
kjemisk tvangsmiddel bør så langt det la seg gjøre gjennomføres med preparater som
er akseptable for pasienten.
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•

•

Benzodiazepiner er trygge førstevalg i de aller fleste kliniske situasjoner (bortsett fra
noen få unntak som pasienter med akutt alkoholintoksikasjon, og pasienter med
alvorlig lungesykdom (f.eks. KOLS og astma bronchiale). «Consensus guidelines»
anbefaler benzodiazepiner som et førstevalg ved en rekke tilstander (Allen, Currier et
al. 2005).
En anbefaler forsiktighet med bruk av antipsykotika spesielt i moderate eller store
doser i slike akutte uoversiktlige situasjoner. Lave, perorale doser av «annengenerasjons» antipsykotika vil relativt ofte være indisert som tilleggsbehandling. Det
vil være sikkert i de fleste kliniske situasjoner.

17.12 Npfs synspunkter
•
Npf mener at pasienter med alvorlige psykiatriske lidelser som schizofreni og bipolar
lidelse i større grad bør kunne følges over lengre tid hos fast behandler ved DPS.
•
Npf vil påpeke at god allianse med behandler, kontinuitet og forutsigbarhet som
pasientene etterspør, er viktige momenter for å få til frivillig samarbeid.
•
Npf mener at det bør være tilstrekkelig personalressurser også på døgnavdelinger,
både på miljøpersonalsiden og behandlersiden.
•
Npf vil understreke at det å forebygge voldsepisoder og tvangsbruk inne på avdeling
er lettere når avdelingen ikke er overfylt (bør etterstrebe 85% belegg ihht internasjonale
anbefalinger)
•
Npf mener at det er viktig å ha tilstrekkelig og kompetent personale som både kan
fange opp og deeskalere potensielt utageringssituasjoner. Antall døgnplasser må også
vurderes i denne sammenheng.
•
Npf mener at tiltak for å bedre kunnskapen blant psykiatere om korrekt bruk av
antipsykotika er nødvendig. Det er en viktig oppgave for Npf.
•
Npf vil sterkt understreke at det er nødvendig med tilstrekkelig legeressurser ved et
hvert DPS slik at leger som skal iverksette tvangstiltak med psykofarmaka på forhånd har
muligheter til å bli kjent med pasienten og sette seg inn i dennes tilstand både psykologisk
og psykiatrisk.
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18. MEDISINFRIE BEHANDLINGSTILBUD
18.1 Bakgrunn for opprettelsen av tilbudet
Tanken om at et medisinfritt behandlingstilbud kan redusere behov for tvang har vært
fremmet av «Fellesaksjonen for et medikamentfritt tilbud i psykiatrien». Fellesaksjonen
består av brukerorganisasjonene Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for pårørende
innen Psykisk helse, Aurora, og We shall overcome. Kravet om dette ble fremmet i 2010
overfor helseforetakene. Fellesaksjonen har lagt sterk vekt på at helseforetakene må ta i
bruk ulike alternativer som finnes, også medikamentfrie tiltak slik a «flere pasienter kan bli
friske, selvstendige og frigjort fra medisiner og behandlingsapparatet og dermed redusere
behovet for tvangsbehandling». De ønsket seg en behandling som pasienten selv har tro på
og ønsker å følge. De presiserte at det vil være behov for forskjellige tilbud, og at det kan
være stor forskjell fra person til person på hva man ønsker og trenger. De ønsket at
helseforetakene skulle ta utgangspunkt i menneskers tilfriskningsfaser, og i samarbeid med
organisasjoner, pasienter og pårørende utvikle alternativer.
(http://medisinfrietilbud.no/grunndokument/)
Fellesaksjonen viser til at bruk av medikamenter kan oppleves konfliktfylt mellom
pasient, behandler og familie, og at det er viktig at:
• Man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering, eller opplever at medisiner påtvinges ved
press eller overtalelse.
• Grunnbehandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige
måltider og mennesker å snakke med.
• Det kan utvikles gode behandlingskulturer for ikke medikamentell behandling som
kan styrke et fagfelt og fagpersonell med behov for kunnskapsutvikling.

18.2 Utbredelse og innhold
Det har alltid vært mulig å bli behandlet for psykiske lidelser uten bruk av legemidler hvis
pasienten har ønsket det. Imidlertid har det ikke vært egne poster for slike tilbud. Det er nå
opprettet medisinfrie tilbud i alle helseregioner. Noen steder er det egne sengeposter med
6-8 plasser (f. eks. Tromsø). Andre steder er tilbudet noen få sengeplasser på DPS-poster
som er “øremerket” det medisinfrie tilbudet. Målgruppe og opplegg er også veldig
varierende fra behandlingssted til behandlingssted. Bergen har laget et opplegg der det
medisinfrie tilbudet er integrert i behandlingstilbudet og dermed har de også atskillig høyere
pasienttall enn andre steder. De fleste behandlingssteder har hatt relativt få søknader av
pasienter. Det er heller ikke bare pasienter med psykoser som benytter seg av tilbudet.
Det må for øvrig understrekes at betegnelsen «medisinfrie» tilbud er misvisende. Det var
i prinsippet tale om antipsykotikafrie tilbud, men pasienter som ønsker det kan likevel få
antipsykotika. Benzodiazepiner er f.eks. vanlig brukt svært mange steder og mange pasienter
er tilfreds med det. Enkelte steder brukes også stimulerende legemidler.
Det må også understrekes at tilbudet gjelder pasienter som er samtykkekompetente.
Erfaringene er derfor ikke uten videre overførbare til de pasientgruppene som kommer inn
under TPH. Det er
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18.3 Evaluering av effekter
Foreløpig er ikke medisinfrie tilbud ferdig evaluert mtp effekt og eventuelle negative
effekter. Men det foregår evalueringer som så langt ikke er publisert. I hvilken grad slike
tilbud over tid kan redusere bruk av TPH er ukjent.

18.4 Npfs syn
•

Npf stiller seg positivt til at det utprøves medikamentfrie tilbud til pasienter som
lider av alvorlige psykiske lidelser og som samtidig er samtykkekompetente.

•

Gode psykososiale tiltak bør ikke forbeholdes «medikamentfrie» til bud med bør i
like stor grad være et tilbud til de som ønsker å bruke psykofarmaka

•

Npf vil understreke at det er nødvendig med korrekt faglig informasjon til de
pasienter som ønsker dette.
Npf konstaterer at det per 2018 ikke foreligger publikasjoner om effektene av
tilbudene som er gjennomført hvilket gjør faglig korrekt informasjon om effekter
vanskelig.
Npf vil oppmuntre til alle tiltak som kan få fortgang i evalueringer av effekt på
kort og lengre sikt.

•
•
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19. BEHOVET FOR FORSKNING
19.1 Effekter av tvangstiltak og tvangsbehandling og tiltak for å redusere bruken
Det vil fremgå av kapitlene foran at kunnskapen om effekten av ulike tvangstiltak hos en
pasientgruppe som ikke er samtykkekompetent med tanke på kort- og langtidskonsekvenser
som tilbakefall, vold mot andre, funksjon, livskvalitet og død i liten grad er utforsket.
Tradisjonelle RCT undersøkelser er imidlertid ikke mulig å gjennomføre. Etiske komitéer
tillater ikke at personer som ikke er samtykkekompetente inngår i forskningsstudier. Dette
innebærer at man i stor grad er nødt til å måtte satse på etterundersøkelser samt kvalitative
undersøkelser av pasienters, pårørendes og de ansattes opplevelser og beskrivelser.
Imidlertid er det mulig å undersøke om effektene ved å innføre f.eks. løpende måling av
behandlingsmiljøet ved hjelp av WAS, kan bidra til å senke bruk av tvang. Men det vil måtte
bli en pre-post sammenligning som heller ikke er uproblematisk da også andre faktorer enn
endringer i avdelingens miljø vil over tid kunne påvirke bruk av tvang. Sammenligning på
tvers av ulike avdelinger eller seksjoner er heller ikke enkelt da disse i utgangspunktet ikke er
like. Men til en viss grad er denne type forskning, som også gjennombruddsprosjektet valgte,
mulig.
Som tidligere anført er det flere undersøkelser som viser at en kombinasjon av
medikasjon og psykoterapi gir bedre effekt enn et av tiltakene alene. På den annen side er
effekten (vurdert som effektstørrelse) vare moderat og da på pasienter med relativt lite til
moderate symptomer. Det er ikke disse pasientene som vanligvis blir utsatt for
tvangsvedtak. Det er vanskelig om ikke noen ganger helt umulig å iverksette psykoterapi hos
pasienter som er grovt forstyrrede.
Vi vet heller ikke om de andre tiltakene som er foreslått for å redusere bruk av tvang
virkelig har den effekt vi ønsker det skal ha, f.eks. større vekt på aktivitetstiltak mens
pasientene er innlagt. Passivitet og aktiviteter som pasienter kan oppleve som meningsløse
over tid, «flette kurver i fire uker», kan hos enkelte øke risikoen for utagering. Men dette må
utforskes. Det gjelder også om kvalitetssikring av personalets kunnskaper om håndtering av
akutte og kroniske former for schizofreni samt bruk av etikkgrupper har en
tvangsreduserende effekt. I korttidsstudier er RCT mulig, men vanskelig i praksis pga
ulikheter mellom avdelinger og personalets kompetanse. Observasjonsstudier med pre-post
design vil nok flere steder være nødvendig.
Det er også for lite kunnskap om fastlegenes rolle. Det er godt mulig at et nærmere og
tettere samarbeid med fastleger omkring alvorlig syke pasienter kan redusere bruken av
tvang. Det samme kan antageligvis enda større bruk av såkalt brukerstyrte innleggelser. Men
dette er også forhold som må utforskes.
Men det er også viktig at vi har gode registre som tidligere påpekt. Dess bedre disse er,
dess større mulighet er det for å fange opp endringer i bruk av tvangstiltak og
tvangsbehandling. Opprettelse av nasjonale registre er som anført tidligere et ansvar som
påhviler helsemyndighetene.
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19.2 Effekter og bruk av medikasjon
Dokumentasjonen om at antipsykotika har en sikker positiv effekt på parametre som
tilbakefall, funksjon og dødelighet er solid. Det er også utført store observasjonsstudier hvor
man har kontrollert for alle tenkelige faktorer som kan tenkes å påvirke resultatene i en eller
annen retning som kan forkludre gyldige slutninger. Det nye er imidlertid at slike
observasjonsstudier støtter det mange klinikere og pårørende har meddelt: Hos pasienter
som er tungt rammet av lidelsen og som har hatt mange tilbakefall, har depotpreparater
bedre effekt over tid enn peroral medikasjon (kapittel 8, punkt 8.4.2). Man vil intuitivt anta
at dette skyldes bedre compliance, men strengt tatt vet man ikke det sikkert.
Å gjennomføre RCT-undersøkelser over 5-10 år hos en gruppe mennesker som lider av
schizofreni hvor den ene gruppen fra starten av får placebo og den andre gruppen aktiv
medikasjon er imidlertid ikke etisk forsvarlig idet data klart indikerer at det vil innebære – på
gruppenivå – en øket dødelighet i placebogruppen. Vi er derfor også her avhengig av
observasjonsstudier. De store som hittil er gjennomført baserer seg i stor grad på finske
data, men nå også svenske data. Nå er det antagelig liten grunn til å anta at resultater fra
Sverige vil være særlig annerledes enn data fra Norge, men det vet vi ikke. Sverige har også
en betydelig større andel innvandrere enn Norge har som også muligens kan påvirke
resultatet av observasjonsstudier. Vi trenger derfor også norske studier av den typen som er
gjennomført i Finland og nå også Sverige.
Det er også ønskelig å forske på om modellen med å orientere om pro- et contra hva
gjelder bruk av depotmedikasjon til pasienter som lider av schizofreni og som har gjenvunnet
sin samtykkekompetanse, vil medføre at kanskje så mange som 8 av 10 da faktisk vil velge
depotformuleringer lar seg overføre til Norge.
I Finland blir omkring 20% av pasienter som lider av schizofreni behandlet med klozapin
(Leponex®). En rekke studier har vist at dette er det mest effektive legemiddelet mot
schizofreni. I Norge er det omkring 6% som bruker klozapin. Vi vet ikke om dette medfører
forskjeller i f.eks. bruk av tvang, reduksjon av tilbakefall, funksjon, livskvalitet og SMR.
I Norge brukes det svært mye olanzapin (Zyprexa®) i behandling av psykoser, også i
relasjon til tvang. Selv om olanzapin er et godt antipsykotikum, gir det for svært mange
uakseptable bivirkninger brukt over lengre perioder. Ikke minst er vektøkning et stort
problem. Det vil øke motstanden mot bruk av antipsykotika generelt. Det hadde vært
ønskelig med mer forskning omkring effekten av å bytte ut olanzapin etter den akutte
responsen med et antipsykotikum som gir mindre metabolske bivirkninger med tanke på
holdninger til medikasjon hos pasienter som utsettes for TUD med tvangsmedisinering.
Det bør også gjennomføres studier for å se om forbedret utdannelse i psykofarmakologi
slik Npf foreslår også kan medføre at effekter opprettholdes, men at bivirkninger reduseres
og dermed øker toleransen for antipsykotika og kanskje på sikt derfor kan øke villigheten hos
noen pasienter til fortsatt å bruke antipsykotika og dermed forhåpentligvis redusere risiko
for at ulike tvangstiltak igjen blir nødvendig.
I Norge brukes litium i større grad enn i en del andre land for å forebygge tilbakefall av
manier og dype depresjoner hvor tvangstiltak ofte må iverksettes. Likevel er det
erfaringsmessig fortsatt mange med alvorlige former for bipolar lidelse hvor litium ikke har
vært brukt forebyggende i adekvate doser og under adekvat medisinsk kontroll. Danske
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registerstudier tyder på at dess tidligere litiumbehandling påbegynnes, dess bedre effekt har
det. Det ville være av interesse å se om pasienter med bipolar lidelse som får tvangsvedtak i
mindre grad har brukt litium enn pasienter som har brukt litium.

19.3 Effekter av medisinfrie tilbud
Medisinfrie tilbud til pasienter som lider av schizofreni og alvorlige former for bipolare
lidelser er som omtalt i kapittel 17 innført uten at effektene (eller mulige negative effekter)
ble utprøvd i pilotundersøkelser på forhånd. Det er ikke den optimale fremgangsmåten da
tidligere forsøk på medikamentfri behandling av pasienter som lider av schizofreni ikke har
vært vellykkede (Kastanjebakkenprosjektet ved Gaustad sykes, i dag en del av Oslo
universitetssykehus).
Vi vet i dag ikke risikoen ved medikamentfrie tilbud, i praksis antipsykotikafrie, til de
mest alvorlig syke pasientene med tanke på tilbakefall, helseskade og endog død. Det er
derfor nødvendig at informasjonen som gis til pasienter som vurderer et slikt alternativ er
nøktern og betoner dagens usikre kunnskap om pro-et kontra. Samtidig vet vi at en ikke
ubetydelig del av pasientene som lider av schizofreni på sikt kan klare seg uten
antipsykotika. Vi trenger derfor forskning som i større grad kan hjelpe oss med å velge ut de
som kan klare seg uten respektive med antipsykotika.
I forskningen på dette området er det også viktig å følge pasienter opp over tid. Det er
pasienter som tilsynelatende er utskrevet fra et medikamentfritt behandlingsregime som
senere innlegges på andre avdelinger pga residiv. Hvis forskningen ikke har et
langtidsperspektiv vil slike tilbakefall kunne overses hvilket vil gi feilaktig informasjon om
effekter av medikamentfritt regime. Dette gjelder både pasienter med schizofreni og bipolar
lidelse type 1.
Det er også et paradoks at man noen steder har tatt personalressurser fra en «vanlig»
seksjon eller avdeling og flyttet over til seksjonen for medisinfrie tilbud. Implikasjonen er at
pasienter som behandles på «vanlige» avdelinger får mindre psykososiale tilbud. Skal man
forske på medisinfrie tilbud er det viktig at begge pasientgrupper (de med og de uten
medisiner) får samme psykososiale tilbud. Det må tas inn i forskningen på medisinfrie tilbud.

19.4 Innovasjon med tanke på nye tiltak for å redusere tvang
Det trengs også å bli utviklet nye metoder for forhåpentligvis å redusere bruk av
tvang. Her må vi imidlertid anta at det vil være kulturelle forskjeller omkring hva som virker
og ikke virker. Det er også mulig at nye behandlingsmetoder for å få kontroll med
kommenterende stemmer, som kan være uttalte hos en del pasienter som får tvangsvedtak,
f.eks. avatarbehandling, kan ha noe for seg for å redusere utagering og truende adferd og
dermed også redusere bruk av tvang. I hvilken grad mer aktiv bruk av
utdannelsesprogrammer i rehabilitering (Lauveng 2017) kan bidra til færre tilbakefall over tid
hos pasienter som har vært under tvangsbehandling tidligere bør også avklares.
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19.5 Npfs synspunkter
•
•

Det er stor mangel på forskning som tar for seg effekter og bivirkninger av ulike
former for tvangstiltak.
Helseforetak og myndigheter må i større grad styrke forskning på dette området, heri
inkludert utprøving av nye intervensjoner som kan redusere bruk av tvang.
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APPENDIX
Punktvis oppsummering av Npfs syn på bruk av tvang innen det psykiske helsevern og
forslag til hvordan tvangsbruk kan reduseres.
Generelle synspunkter
•

•

•

•
•
•

•
•

Det er et mål for Npf å redusere bruk av tvang innen det psykiske helsevern til et
absolutt minimum. Men en fullstendig fjernelse av alle typer tvang i spesielle
situasjoner ansees uønsket.
Ubehandlet øker alvorlige psykiske lidelser risiko for alvorlig helseskade og endog
død. Belastningen for pårørende til personer som sliter med alvorlige psykiske
lidelser er også svært store og har helsemessige konsekvenser for disse. Også
behandlere kan i enkelte tilfeller bli påført helseskade.
Å la personer som sliter med alvorlige psykiske lidelser påføre seg selv alvorlig
helseskade eller i verste fall død (suicid) når dette kunne ha vært unngått ved
behandling mener Npf ikke er etisk forsvarlig.
Samtidig er og skal frivillighet være grunnlaget for all psykiatrisk behandling.
Enhver pasient, innen både somatisk og psykisk helse, har rett til å reservere seg mot
en bestemt type behandling.
Både innen det psykiske helsevernet og innen somatisk medisin oppstår likevel
enkelte ganger situasjoner hvor tvang er den eneste måten å forhindre alvorlig
helseskade eller endog død for personen selv eller andre. Da kan det måtte
gjennomføres tvang selv om personen forut for den aktuelle episode, i
samtykkekompetent tilstand, har reservert seg mot tvang (som regel
tvangsmedisinering).
Npf mener derfor at tvangstiltak fortsatt må kunne brukes i unntakstilfeller.
Er det brukt tvangsmidler bør man alltid i ettertid drøfte indikasjonen med
kontrollkommisjonen samt med en etisk gruppe (som bør opprettes hvis en slik ikke
allerede finnes).

Skjerming
•

•

Skjerming er i utgangspunktet ikke definert som et tvangstiltak, men kan noen ganger
ha preg av det. Npf mener at skjerming kan gjennomføres slik at det bidrar til å
redusere symptomer, bedre funksjon og personlig trygghet under oppholdet hvilket
blant annet reduserer antallet truende og aggressive episoder i psykiatriske
avdelinger.
Skjerming bør derfor fortsatt kunne brukes som et viktig akutt tiltak overfor personer
som sliter med en alvorlig psykisk lidelse hvor andre adferds- og symptomdempende
tiltak ikke fungerer eller ikke lar seg gjennomføre.
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Antipsykotika og ECT
•
•

•
•

Npf mener at antipsykotika, brukt under tett oppfølging og med lavest effektive dose,
har en klinisk meningsfull effekt ved mange former for psykoser.
Bruk av antipsykotika kan muligens i noen tilfeller unngås hvis en person behandles
med benzodiazepiner som demper ekstrem angst og utrygghet. Også ved akutt
suicidalproblematikk kan akuttbehandling med benzodiazepiner ha samme virkning
med redusert behov for tvang som en konsekvens.
ECT kan i noen tilfeller være den eneste ikke-eksperimentelle behandlingen som kan
være livreddende. Npf mener derfor at det kan være situasjoner hvor bruk av ECT
uten at det foreligger samtykke er faglig og etisk forsvarlig.
Npf mener at påstander om at ECT har usikker effekt og gir alvorlige bivirkninger, og
ikke kan forsvares etisk, ikke har støtte i systematisk forskning eller klinisk erfaring.

Samtykkekompetanse
•

•
•

•

•
•
•

Npf mener at krav om samtykkekompetanse for alle typer utredning og behandling er
riktig («kompetansebasert lovverk»). Det vurderes sannsynlig at innføring av et
«kompetansebasert» lovverk vil redusere tvang i psykiatrien ved å redusere
varigheten av perioder på tvang, og færre på TUD og tvungen behandling. Det er
imidlertid ikke sikkert at det blir færre tvangsinnleggelser.
Overstyring av en pasients eget ønske eller bestemmelse skal kun gjøres i ekstreme
tilfeller hvor det er akutt fare for alvorlig skade av personens egen eller andres helse.
Men kravet om vurdering av samtykkekompetanse før innleggelse kan medføre at
pasienter som er vanskelige å vurdere på det aktuelle tidspunkt ikke blir henvist for
innleggelse, og som en følge av dette får en forverring av sin tilstand med de
konsekvenser som det kan innebære:
Suicidalfare
Vurdering av samtykkekompetanse i tilknytning til akutt suicidalfare kan være særlig
vanskelig. Npf mener at man i slike tilfeller må ha et rom for klinisk skjønn som gir
mulighet for tvangsundersøkelse selv om personen ved første kontakt med lege
tilsynelatende kan virke samtykkekompetent. Alternativet er at samfunnet eksplisitt
aksepterer flere dødsfall fordi man ikke tillater innleggelse på grunnlag av mistanke
om underliggende manglende samtykkekompetanse.
Hvis man har mistanke om risiko for selvmord bør pasienten følges tett opp etter
utskrivelsen.
Hvis pasienten overføres til primærlege må det etableres kontakt med denne før
utskrivelse slik at man kan sikre rask og tett oppfølging etter utskrivelse
Mani
Vurdering av samtykkekompetanse på en manisk pasient er svært krevende, da de til
tross for å være svært syk kan evne å samle seg kortvarig (f.eks i
paragrafvurderingssamtaler) og således fremstå friskere enn det de er. For rask
utskrivelse kan medføre akutt tilbakefall, lengre sykdomsforløp med de
konsekvensene dette kan ha for relasjoner og arbeidsliv, økt risiko for blamering og
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•

reinnleggelser. Ikke minst er Npf bekymret for økt frekvens av farlig atferd og suicid.
Det bør derfor også ved behandling av mani være rom for klinisk skjønn.
Avslutning av behandling som innebærer risiko for alvorlig helseskade eller død
Hvis en pasient som har blitt vurdert som samtykkekompetent nekter behandling
eller ønsker å avslutte en behandling som med stor sannsynlighet vil kunne medføre
svært alvorlig helseskade eller død, må det gjøres en særlig grundig ny vurdering av
samtykkekompetanse på samme måte som man gjør innen somatisk medisin.
[Samtykkekompetansevurderingen gjøres av to uavhengige spesialister på psykisk
helse (psykiater eller psykolog) som nedtegner sine vurderinger separat uten å
konferere med hverandre. I tillegg må behandler trekkes inn i vurderingen. En av
disse tre må være lege. Det må være full enighet mellom alle tre om at det foreligger
samtykkekompetanse for at man skal kunne akseptere personens valg].

Lovverk og tvang
•
•
•
•

- Generelt
Dagens lovverk innebærer en risiko for at det kan utvikle seg ulik forståelse og praksis
på området, og anbefaler derfor at utviklingen på området følges nøye fremover.
Skillet mellom psykisk og fysisk helse er kunstig og utdatert.
Npf mener at Norge må få en felles lov for all helse («fusion law»). Det innebærer at
lovverk om tvang må være felles for somatisk sykdom og psykiatriske lidelser.
Farekriteriet bør brukes og påberopes der det er indisert. Det gir pasientene en
formell klagerett. Det er snakk om tvang over kort tid. Dette er tvang som virker
betryggende på pasient og familie. Npf vurderer dette som rett bruk av tvang.

- Antipsykotika
• Tvangsbehandling med antipsykotika, oftest knyttet til tvungent psykisk helsevern
uten døgnopphold (TUD), innebærer en rekke etiske og
menneskerettighetsproblemstillinger selv om personen ikke er samtykkekompetente
og det dessuten er alvorlig fare for død eller alvorlig helseskade for personen selv
eller andre.
- TUD
• For å sikre rettsikkerheten ytterligere, bør det utprøves en modell hvor første gangs
initiering av TUD domstolbehandles før det eventuelt kan iverksettes.

- ECT
• ECT uten samtykke omfattes ikke av §4-4 i Psykisk helsevernloven, men ECT uten
samtykke kan hjemles i nødrettsbestemmelsen i Straffelovens §47. Det er uklart i
hvilke tilfeller man kan påberope nødrett, og for hvor lang tid.
• Lovgrunnlaget for ECT uten samtykke må presiseres av Tvangslovutvalget.
• Det er mangelfull oversikt over bruk av ECT uten samtykke da det mangler spesifikke
prosedyrekoder i Norsk pasientregister. Npf har påpekt at myndighetene må
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opprette et register slik at man kan få oversikt over bruk av ECT uten samtykke på
nødrett og dermed også muliggjøre kvalitetssikring og helseovervåkning.

- Primær livstruende ruslidelse
• L leger må ha rett til å tvangsinnlegge personer med primært og livstruende
ruslidelse i henhold til §10-2 i Helse- og omsorgtjenesteloven. Et minimum av endring
bør være at leger også kan gå direkte til fylkesnemnda.

- Kontrollkommisjoner og fylkesmenn
• Variasjonen i hvordan kontrollkommisjonene og fylkesmennene utøver sin
kontrollfunksjon overfor psykisk helsevern utgjør et pasient- og
rettssikkerhetsproblem. Npf etterspør at disse offentlig utnevnte kontrollinstansene
revideres med hensyn på hvordan de fortolker og utøver sin kontrollfunksjon for å
sikre en mest mulig lik lovfortolkning og forvaltning.
- Dom til behandling
• Antallet personer som behandles i helsevesenet etter at de er dømt til tvungent
psykisk helsevern er økende og konsekvensene av dette bør vurderes. Denne
gruppen bruker knappe døgnplasser i konkurranse med pasienter som er henvist på
ren klinisk indikasjon. For pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern er det videre
spesielle formalkrav til institusjonen som utfordrer det tradisjonelle pasientbehandlerrelasjonene og som kan påvirke arbeidet for å redusere tvang på en negativ
måte.
• Fleksible og individtilpassede tilbud i lokalmiljøet som ACT og FACT er det best
dokumenterte tiltaket for å forbygge nye, psykotiske episoder hos personer med
psykoselidelser med potensiell risiko for farlig atferd med påfølgende lovbrudd og
dom, og bør også nyttes for å sikre forsvarlige utskrivelser fra døgnbehandlingen.
Forebyggelse av tvang
•

•

•

Legges tallene for tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og tvangstiltak fra de
nasjonale oversiktene fra de siste årene til grunn, synes de ulike tiltakene som har
vært iverksatt fra nasjonale myndigheter for å redusere bruken av tvang i psykisk
helsevern å ha hatt begrenset effekt.
Trange lokaler, for høyt pasientbelegg og lite personale skaper utrygghet både for
personen og de ansatte med øket risiko for utagering og voldelig adferd og dermed
større sjanse for at tvang anvendes.
Myndighetenes relative reduksjon av ressurser til psykisk helsevern i forhold til
økning i ressurser til det somatiske helsevesen samtidig som stadig flere pasienter
henvises til det psykiske helsevern, er en hindring for å redusere tvangsbruk.
Reduksjon av tvang krever derfor flere ressurser som også påpekt av
Folkehelseinstituttet.
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•

•

•
•

•
•

Mangel på psykiatere innen det psykiske helsevern innebærer at somatiske årsaker til
psykoser kan oversees med risiko for at tvang anvendes for å få kontroll med en
psykose når pasienten egentlig skulle fått en ikke-psykiatrisk behandling.
Psykiatermangel medfører også at iverksettelse tvangstiltak med psykofarmaka ofte
vil bygge på overfladisk kunnskap om pasienten; utilstrekkelig informasjon om effekt
og bivirkninger samt utilstrekkelig oppfølging. Det vil påvirke pasientsamarbeid og
redusere muligheten for gjennomføring av behandling uten at pasienten motsetter
seg dette.
Det må være en løpende undervisning omkring hvordan tvangsbruk kan forebygges
og hvis tvangstiltak ikke kan unngås, hvordan slike kan gjennomføres med minst
mulig psykologisk belastning for pasienten.
Det skal være et ledelsesansvar å sikre at det foreligger en tydelig beskrivelse av
hvem som til enhver tid har myndighet og ansvar i enheter som er godkjent for bruk
av tvang.
Variasjonen som er påvist i omfanget av tvangsbruk innen psykisk helsevern
representerer et alvorlig pasientsikkerhets- og rettssikkerhetsproblem.
Skal tvang kunne bli redusert må både myndigheter og de enkelte helseforetak
etablere kvalitetssikrede registreringssystemer for tvangsbruk. Et slik register kan
også gi grunnlag for lokale gap-undersøkelser18 («clinical audit») som i neste omgang
kan bidra til å regulere og sannsynligvis redusere bruken av tvang. Økt satsing på
oppsøkende og tett oppfølging av gruppen av pasienter med schizofreni i
kommunene og i regi av de distriktspsykiatriske sentra med tilbud som ACT og FACT
vil være det best dokumenterte tiltaket for å forbygge nye, psykotiske episoder med
potensiell risiko for farlig atferd med påfølgende lovbrudd og dom til tvungent
psykisk helsevern. Npf stiller seg positivt til at det er opprettet enheter som tilbyr
muligheten for begrenset eller intet bruk av psykofarmaka i behandlingen. Men det
foreligger ikke per 2018 publikasjoner om effektene av slike tilbud. Det er derfor
usikkert om slike tiltak vil redusere bruk av tvang.

Forskning
•
•
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Det er stor mangel på systematisk forskning omkring effekten og bivirkninger av ulike
former for tvangsmidler og tvangsbehandlinger.
Helseforetak og myndigheter må i større grad styrke forskningen på dette området,
heri inkludert utprøving av nye intervensjoner som kan redusere bruk av tvang.

Gap-undersøkelser er registrering av egen praksis sammenlignet med f.eks. praksis som er anbefalt i
Nasjonale retningslinjer eller andre praksisstyrende dokumenter. Det er nå etablert dataverktøy for
gjennomføring av gap-undersøkelser.

