Tvang og frivillighet

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen
psykisk helse

Hva betyr det at frivillighet
skal være forsøkt?

Erfaringskompetanse.no 2019:2
ISBN: 978-82-93171-44-7
ISSN: 1891-6163
Utgiver: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Tekst og illustrasjoner: Arnhild Lauveng, seniorrådgiver/forsker ved
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Grafisk utforming og trykk: Erik Tanche Nilssen AS

2

Tvang og frivillighet
Hva betyr det at frivillighet
skal være forsøkt?
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Frivillighet
og forebygging av tvang
Lovgivningen sier at tvang skal være siste utvei når
frivillighet ikke er mulig og det er helt nødvendig å gjøre
noe for å sikre liv og helse.
Samtidig er det store lokale forskjeller i bruken av tvang
– noen helseforetak og avdelinger bruker mye mer tvang
enn andre foretak og avdelinger uten at det kan forklares
ut fra at pasientene er sykere på den ene avdelingen enn
på den andre. Det er også forskjell i hvordan man forstår
at «frivillighet skal være forsøkt».
Det finnes mye forskning på hvilke tiltak som gjør at
noen avdelinger bruker mindre tvang enn andre
avdelinger. Det finnes også forskning som beskriver
hvordan avdelinger har klart å redusere bruken av
tvang ved å gjøre ting annerledes.
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I dette heftet vil vi gå gjennom hva det betyr at
«frivillighet skal være forsøkt».
Vi vil også gi noen eksempler på hvilke alternativ som
kan være mulige i ulike situasjoner. Dette kan være for å
forebygge bruk av tvang, men også for å gi tilbud i
situasjoner hvor det ikke er lov å benytte tvang og hvor
det er nødvendig med gode, frivillige alternativ.
Eksemplene i boken er basert på forskning og klinisk
erfaring, men selve eksemplene er konstruert og tilpasset
praktisk norsk hverdag.
Hvis du ønsker en grundig gjennomgang av aktuell
forskning med alle referansene, anbefaler vi at du leser
kapittel 11 om forebygging av tvang i
Tvangsbegrensningsloven, (NOU 2019:14)
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Tvang og frivillighet
Helsehjelp skal i utgangspunktet være et frivillig tilbud.
Du har rett til å velge å ta imot behandling, du har rett til
å velge mellom ulike forsvarlige behandlinger og du har
rett til å takke nei til behandling.
Men hvis du er i en situasjon hvor helsepersonell vurderer
at du ikke har samtykkekompetanse, og de vurderer at det
er nødvendig med behandling og/eller ivaretagelse, eller
du er i en situasjon hvor du har samtykkekompetanse,
men er til fare for eget liv eller andres liv og helse, er det
lov å benytte tvang, innenfor lovens rammer.
De vanligste hovedformene for tvungen behandling er
tvungen innleggelse, tvang som brukes i gjennomføring
av behandling (for eksempel mekaniske tvangsmidler,
tvungen medisinering eller skjerming når du er innlagt)
og tvang uten døgnopphold (TUD), som oftest betyr
tvungen medisinering når du bor hjemme.
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Tvang kan være svært skadelig
Å bruke tvang et alvorlig inngrep i enkeltpersoners frihet
og selvbestemmelse. Mange personer som har blitt utsatt
for tvungen behandling forteller om alvorlige traumer og
skader av tvangen, skader som varer i lang tid etter at
tvangen er avsluttet.
Mange blir også redde for å oppsøke frivillig
behandling senere. Dermed mister de muligheten til
frivillig hjelp som de kunne ha ønsket og hatt nytte av.
Noen former for tvang er også i strid med
menneskerettighetene som Norge er forpliktet til å følge.
Videre bryter bruk av tvang med det grunnleggende
prinsippet om at helsehjelp skal være basert på
frivillighet.
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Tvang er av og til nødvendig
Det finnes situasjoner hvor mennesker er så syke at de
ikke er i stand til å se konsekvensene av egne handlinger,
og hvor det er fare for at de skal skade seg selv eller
andre hvis de ikke blir tatt vare på. I slike situasjoner er
det nødvendig at helsevesenet kan gi hjelp, også uten at
personen samtykker.
Alternativet ville i praksis i dag ofte vært politi/fengselsvesen,
eller at personer døde, gikk til grunne, påførte seg selv
eller andre alvorlig skade eller mistet mulighet til behandling
som kunne hjulpet dem.
Noen av de som har opplevd tvang i slike situasjoner sier
i ettertid at selv om dette var ubehagelig, var det også
nødvendig for å ta vare på dem når de ikke kunne ta vare
på seg selv. For andre er tvangen først og fremst skadelig,
også i ettertid.
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Tvang skal være siste utvei
Det er derfor viktig at tvang brukes så lite som overhodet
mulig, og utelukkende i situasjoner hvor det er helt
nødvendig, og hvor det ikke er mulig å bruke frivillige
tiltak for å sikre situasjonen. Tvang skal aldri være en
standardløsning. Tvang skal være siste mulighet i
situasjoner hvor det ikke er mulig å gjøre noe annet.
I lovteksten spesifiseres det at det alltid skal vurderes om
tvang er den beste løsningen, i akkurat denne situasjonen,
og for denne pasienten, og om bivirkningen av bruk av
tvang er klart mindre enn risikoen for skade hvis man
ikke bruker tvang.
Dessverre er det ikke alltid slik tvang benyttes i dagens
psykiske helsevern. Tvang brukes for ofte, og uten at alle
alternativ er forsøkt. Det er derfor behov for endringer i
praksis. Det kan også være behov for mer omfattende
endringer, for eksempel lovendringer. I dette heftet tar vi
imidlertid utgangspunkt i det som er gjeldende rett i dag,
og hvilke rettigheter du har etter dagens lovverk.
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Forebygging av tvang i praksis –
Kjetil blir plaget av stemmene
Kjetil er 27 år og fikk en schizofrenidiagnose for fem år siden.
Han hadde flyttet hjemmefra for å studere, men fikk det ikke til.
Etter en stund flyttet han hjem til foreldrene sine.
Han var bare hjemme, kunne ikke gå ut,
var våken om natten og sov om dagen, snakket lite og ble
stadig reddere og sintere. Etter en stund ble han lagt inn
på en avdeling for førstegangspsykose. Både Kjetil og foreldrene
syns han fikk god hjelp på avdelingen, og også
den første tiden etter utskrivning. Men nå er han bare
hjemme, uten oppfølging, og ting er vanskelig.
Kjetil blir trøtt av medisinene. Han ser tidligere venner gå
videre i livet, mens han bare går hjemme uten jobb eller
studier. Det gjør ham trist. Han slutter med medisinene,
uten å si noe til noen. Etter hvert blir stemmene sterkere.
De sier han er utvalgt og har en spesiell oppgave.
Kjetil begynner å gå lange turer om natten og lete etter
den magiske personen som skal si hva oppgaven hans er.
Han går også inn i noen hus hvor dørene står åpne.
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Foreldrene hans ser at han er forandret. De forstår at han
ikke tar medisiner lenger og er redde for at han skal bli
veldig syk igjen. De tar han med til lege som henviser videre
til vurdering på sykehus. Der forteller Kjetil at ja,
han forstår at han får mer stemmer når han ikke tar medisiner,
men han vil heller ha det slik enn bare å være sløv.
Sykehuslegen vurderer at Kjetil har samtykkekompetanse
og ikke er til akutt fare for verken seg selv eller andre,
og at han derfor ikke kan behandles med tvang.
Så legen sender han hjem.
Kjetil hører mer og mer stemmer, og nå blir de også
sintere fordi han ikke har utført oppdraget, og de stiller
mer krav til ham. Foreldrene ser at Kjetil blir sintere,
mer urolig og sover mindre, og de er fortvilet og redde.
Og hjelpeløse, for de vet ikke hva de skal gjøre.
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Er mindre tvang alltid bra?
Siden tvang kan ha alvorlige skadevirkninger, er det
viktig å bruke det så lite som mulig. Men for at det skal
være forsvarlig, kreves det at personen får tilbud om
annen frivillig behandling eller oppfølging av god
kvalitet, som personen ønsker og har bruk for.
Hvis man bare reduserer bruken av tvang, uten samtidig å
tilby andre, frivillige alternativ, og uten å ha en helhetlig
plan for pasienten, kan det gi store problemer for både
pasienter og pårørende og føre til at pasienter som kunne
fått god hjelp, ikke får hjelp i det hele tatt.
Problemet er derfor vanligvis ikke at man bruker for lite
tvang, men at man ikke tilbyr andre, gode alternativ til
tvang.
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Forebygging av tvang i praksis –
Kjetil trenger mer hjelp
Foreldrene til Kjetil tar kontakt med fastlegen igjen og forklarer
situasjonen. Denne gangen tar legen kontakt med psykisk helseteam i
kommunen. De avtaler et møte sammen med Kjetil og familien hans.
Selv om Kjetil hører mye stemmer nå, og stemmene begynner å bli
nokså sinte, klarer han likevel å si noe om at ja, han vil ha hjelp,
men han vil ikke legges inn.
Legen spør om Kjetil kan godta å ta noen medisiner, frivillig,
og i en kort periode mens de arbeider med andre løsninger.
Kjetil går med på det.
Han tar medisiner i et halvt år. Det gjør stemmene svakere,
og det blir lettere for ham å samarbeide om andre løsninger.
Det blir laget en ansvarsgruppe rundt Kjetil, han får en fast
kontakt i kommunen og de samarbeider om å lage en
individuell plan.
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Kjetils første mål er å ha mer å gjøre på dagtid og
å lage en plan for behandling som ikke handler bare
om medisiner. På sikt vil han også bo et annet sted
enn hos foreldrene og få hjelp til å klare å bo der.
Etter et halvt år er mye bedre i livet til Kjetil, og i samarbeid med fastlegen kan han redusere medisinene,
som avtalt. Når de reduserer medisinene, begynner
Kjetil å høre stemmer igjen. Han snakker med legen og
kontaktpersonen om dette, og får også noen timer med
en psykolog som lærer ham teknikker for å overhøre
stemmene. Legen forklarer for Kjetil hvilke alternativ
han har.
Kjetil velger å stå på en liten dose medisiner,
samtidig som han og hjelperne hans jobber med å gi
livet hans mer innhold.
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Rett til frivillig behandling
Kjetil var samtykkekompetent, ble ikke vurdert til å være
til fare for seg selv eller andre og ville ikke ha den
behandlingen legen på sykehuset foreslo – innleggelse og
medisiner.
Da ble han sendt hjem, uten andre tilbud. Dette er ikke i
samsvar med loven. At Kjetil ikke ønsket en type
behandling, og at det ikke var lov å gi han denne
behandlingen med tvang, betyr ikke at man ikke skal gi
ham andre tilbud.
I Lov om psykisk helsevern, Kommentarutgaven, står det i
en kommentar til §2.1:
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«Det er da svært viktig at helsetjenesten fremdeles
tilbyr behandling og støtte, selv om pasienten ikke
(lenger) ønsker den behandlingsformen som er
behandlerens anbefaling.
Økt selvbestemmelsesrett vil gi helsetjenesten en større
oppfordring til å kartlegge pasientens ønsker og behov og
et sterkere insentiv til å nå frem med hjelpen ved
frivillighet, for eksempel ved ambulerende eller aktivt
oppsøkende hjelp.
Forutsatt at pasienten samtykker, kan samarbeid med
pårørende eller andre i pasientens nettverk bidra til å
skape tillit.»
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I eksempelet med Kjetil var det ganske enkelt fordi han
var positiv til å samarbeide om løsninger.
Ofte er det ikke så enkelt. Noen ganger vil ikke folk ha
hjelp, de opplever ikke selv at de er syke eller trenger
hjelp eller de er redde for å ta imot hjelp, kanskje på
grunn av tidligere dårlige erfaringer. Da krever det mer
fleksibilitet og tilpasning fra hjelpernes side for å finne
gode løsninger.
Noen vil avvise all hjelp, uansett. Det er en rettighet,
og noen ganger et riktig valg for personen.
Andre ganger kan det føre til at de blir så syke at de
mister samtykkekompetansen. Dermed kan de behandles
med tvang hvis liv og helse er i fare.
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Frivillighet skal være forsøkt
I Lov om psykisk helsevern, §3.3, står det tydelig at tvang
bare kan benyttes når
Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten
at dette har ført fram, eller det er åpenbart
formålsløst å forsøke dette.
Situasjoner hvor frivillighet er «åpenbart formålsløst»
kan for eksempel omhandle situasjoner hvor personen
ikke er i stand til å gi et frivillig samtykke. Dette betyr
ikke at man kan unngå å forsøke frivillige tiltak i
situasjoner hvor dette vil være tungvint, tidkrevende eller
upraktisk.
At det er anledning til å benytte tvang, betyr ikke at det er
påkrevd eller at man ikke bør utforske løsninger
pasienten ikke motsetter seg.
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Hva betyr det at frivillige tiltak
skal være forsøkt?
Noen ganger oppfatter helsepersonell bestemmelsen om
at frivillige tiltak skal være forsøkt, som at man først skal
forsøke å få pasienten til å «frivillig» godta det tilbudet
behandleren foreslår. Hvis det ikke går, kan de benytte
tvang.
Men dette er ikke nok. Å ha forsøkt frivillige tiltak først
innebærer også at man forsøker andre typer tiltak, som
pasienten selv ønsker eller aksepterer. Dette kan være helt
andre tiltak enn det som er behandlerens førstevalg, så
lenge tiltakene anses som forsvarlige. Ofte tilbys det for
raskt medisiner og/eller innleggelse, mens mange
pasienter kan ønske, og ha nytte av, helt andre tiltak,
enten istedenfor medisiner eller som et tillegg til
medikamentell behandling.
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Forebygging av tvang i hverdagen Kjetil blir behandlet med tvang
Det nye opplegget til Kjetil fungerer bra lenge.
Han flytter i egen leilighet, med tett oppfølging,
arbeider i et arbeidsmarkedstiltak og slutter helt
på medisiner, i samarbeid med fastlegen.
Men i juni slutter den faste kontaktpersonen hans
samtidig som Kjetils mor blir alvorlig syk. Det er ferie
i arbeidsmarkedstiltaket og ferievikarer i kommunen.
Stemmene til Kjetil blir sterkere, og det samme blir
behovet for å utføre det viktige oppdraget som
stemmene har pålagt ham.
Kjetil blir igjen redd, rastløs og sint, og går ute om
nettene. En natt blir han observert når han går rundt
rådhuset og rister i dørene og slår på vegger og ruter.
Han trenger noen papirer som kan hjelpe ham med å
avsløre den internasjonale sammensvergelsen som har
skadet moren hans, og tror de kan være i rådhuset.
Politiet kjører ham til legevakten, som henviser ham til
sykehuset.

26

Både legevaktlegen og sykehuslegen mener Kjetil nå ikke
er samtykkekompetent og at det er helt nødvendig å gi
ham helsehjelp. Legen på avdelingen ser at Kjetil ikke
bruker medisiner nå og sier at det er nødvendig at han
begynner på dem igjen. Kjetil sier at han ikke vil ha
medisiner igjen, absolutt ikke. Det var så slitsomt å
trappe ned sist, og det har gått bra lenge, han vil ikke ha
medisiner nå.
Legen sier at siden Kjetil har fått tilbud om å ta
medisinene frivillig, er frivillighet forsøkt. Legen gjør et
vedtak om tvunget vern og tvungen medisinering av Kjetil.
Siden Kjetil absolutt ikke vil ha medisinene, setter
sykepleierne sprøyte på ham, mens han blir holdt.
Kjetil blir enda reddere av dette og er sikker på at både
legen og sykepleierne er med i sammensvergelsen.
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Ble frivillig behandling forsøkt her?
Det ble ikke gjort et skikkelig forsøk på frivillig behandling her.
Legen spurte Kjetil om han ville ta medisiner frivillig, men når
Kjetil sa nei til dette, forsøkte ikke legen å finne andre løsninger
som Kjetil kunne ha gått med på.
Legen spurte heller ikke Kjetil om hvilke løsninger han
selv ønsker, og han spurte ikke Kjetil om lov til å
samarbeide med foreldrene hans eller andre som kjenner
ham godt. Hele vurderingen gikk veldig fort i mottaket på
akuttavdelingen, og legen tilrettela ikke situasjonen slik
at Kjetil kunne få optimale muligheter til å medvirke og
til å være med på å velge tiltak.
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Forebygging av tvang i hverdagen Kjetil har en ny krise
Kjetil blir på sykehuset noen dager før han blir utskrevet igjen.
Etter noen måneder trapper han og fastlegen ned medisinene,
og igjen går det bra ganske lenge.
Etter ett år dør moren til Kjetil, i oktober. Når julen kommer er det
veldig vanskelig, både for far og Kjetil, og Kjetil får en ny periode hvor
han hører stemmer og må løse et oppdrag. Denne gangen oppsøker
han en skole fordi han tenker svaret på oppdraget ligger der. Han gjør
ikke egentlig noe galt, men både lærerne og elevene blir redde.
Igjen blir han hentet av politiet og kjørt til sykehuset, og igjen blir han
vurdert som ikke samtykkekompetent.
Legen på akuttavdelingen ser at Kjetil er redd og forvirret. Kjetil er
også kald etter å ha gått ute, og han vrikket ankelen da han prøvde
å løpe fra politiet.
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Legen spør om Kjetil vil ha medisiner, og Kjetil sier at det
vil han ikke. Legen spør så om Kjetil vil være på sykehuset
noen dager, for å roe seg litt, og om han kan få lov til å
legge bandasje på ankelen hans. Kjetil godtar begge deler.
Han får mat og tørre klær og når legen spør
om han vil ha noe å sove på, vil Kjetil det også.
Siden Kjetil ikke er samtykkekompetent, må legen skrive et
tvangsvedtak på behandlingen. Men siden Kjetil selv ønsker
behandlingen, er det ikke nødvendig med noe fysisk tvang.
Kjetil opplever at de ansatte tar godt vare på ham og vil
hjelpe ham.
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Kjetil blir på sykehuset i fem dager, uten andre medisiner
enn sovemedisin. Før utskrivning har de et møte på
avdelingen, hvor både Kjetil sin far og kontaktpersonen i
kommunen deltar. I møtet lager de planer for hvordan Kjetil
og far skal få hjelp til å komme seg gjennom den første,
vanskelige julen uten Kjetils mor.
De lager også en kriseplan som beskriver hva Kjetil selv,
far, de ansatte i boligen, kontaktpersonen i kommunen,
fastlegen og sykehuset skal gjøre hvis Kjetil får det
vanskelig igjen.
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Ble frivillig behandling forsøkt her?
Ja, denne gangen ble frivillig behandling forsøkt.
Når Kjetil ikke ville gå med på legens første forslag,
samarbeidet de om å finne forsvarlige løsninger som
Kjetil kunne gå med på.
Siden Kjetil ikke var samtykkekompetent, kunne han
formelt sett ikke samtykke til frivillig behandling. Derfor
måtte legen skrive et tvangsvedtak. Det er nødvendig,
siden Kjetil var for syk til å ta ansvaret helt selv, og det er
også en sikkerhet for Kjetil. Når han er så syk som han
var nå, skal det fattes et formelt vedtak som han senere
kan klage på, hvis han ønsker det.
Avdelingen hadde også et møte med Kjetil, far og
kommunen før utskrivning, for å legge planer for videre
oppfølging og for å forebygge nye kriser som kan utløse
behov for tvang.
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Hvilke tiltak kan forebygge bruk av tvang?
Det er mange ulike tiltak som kan forebygge bruk av
tvang – både systemtiltak og tiltak i samarbeid med den
enkelte pasient.
Noen er allerede nevnt i eksempelet med Kjetil, men på
de følgende sidene går vi gjennom flere tiltak som
forskning har vist er effektive for å forebygge og redusere
bruk av tvang.
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Vi må ønske å bruke mindre tvang
Noe av det mest effektive for å redusere bruken av tvang,
er at de som har ansvaret for bruken av tvang bestemmer
seg for å redusere bruken av tvang.

Lover og bestemmelser på nasjonalt nivå
Mye forskning viser at hvis de nasjonale lovene som
regulerer bruken av tvang endres, så reduseres bruken av
tvang (Clancy, Clarke, & Lane, 2010). Dette er naturlig:
Helsepersonell må følge lovene, og hvis loven endres,
endres bruken av tvang også.
Men, dette er en balanse. Hvis all tvang forbys, er det en
risiko for at helsepersonell i møte med mennesker som
har det vanskelig finner andre løsninger, for eksempel
basert på straffelovens nødrettsbestemmelser. Dette kan
føre til mer bruk av tvang, med dårligere klagerettigheter
og mindre registrering. Det er derfor viktig med
gjennomtenkte modeller.

37

Lokalt initiativ
Ett av de mest effektive tiltakene for å begrense tvang er hvis
en leder eller en ledergruppe bestemmer seg for at deres
avdeling, enhet, foretak eller lignende skal benytte mindre
tvang, og får med seg de ansatte på dette.
Det er vanligvis mange ting som skjer samtidig når denne
beslutningen er tatt – man må se gjennom rutiner, finne
andre måter å arbeide på, øke kompetanse, osv., men det
første og viktigste er at man må ta en beslutning om at vi,
her, på vår avdeling, ønsker å bruke mindre tvang
(Ashcraft & Anthony, 2008; Kwok et al., 2012; Sivakumaran,
George, & Pfukwa, 2011; Testad et al., 2016).
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Lovisenberg sykehus i Oslo bestemte seg for dette for
noen år siden. De har gjennomført flere tiltak, og
redusert bruken av tvang betydelig, både inne på
avdelingene og for hjemmeboende pasienter. Pasienter som tidligere ble vurdert som så syke at det var
helt nødvendig med tvungen behandling, er nå tatt av
tvangsvedtak og har frivillig kontakt med sykehuset.
Dette krever mer fleksibilitet og andre typer tjenester,
og det krever at sykehuset i større grad tilpasser seg
pasientene sine behov.
Det er fortsatt noen pasienter som behandles med
tvang fordi det (foreløpig) ikke har lyktes å tilby dem
frivillig behandling, og fordi det er nødvendig av hensyn
til liv og helse. Men det er mye færre enn tidligere
(Jacob, 2019).
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Organisering av avdelingene påvirker
bruken av tvang
Hvordan avdelingene er organisert, påvirker bruken av
tvang. Bemanning, økonomi og ressurser kan i en viss
grad påvirke bruken av tvang – hvis det er få folk på jobb,
kan de ansatte bli presset til å bruke andre løsninger enn
hvis det er nok folk på jobb.
Samtidig kan det brukes mye tvang også på avdelinger
som har gode ressurser, og mindre tvang på avdelinger
som har få ressurser. Det ser dermed ut som holdninger,
rutiner og organisering er viktigere enn ressurser, i alle
fall når man har nådd et visst nivå.
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Forebygging av tvang i hverdagen –
Jasmine på akuttavdeling
Jasmine har vært innlagt på akuttavdeling mange ganger.
Hun har flere diagnoser, både psykose, personlighetsforstyrrelser og kompleks traumelidelse. Som barn ble
Jasmine utsatt for vold og overgrep, først fra far og senere
fra ungdom hun var innlagt sammen med på barnevernsinstitusjoner. Hun har mange vonde opplevelser fra
psykiatri og barnevern.
Når noen oppfører seg autoritært, blir strenge eller setter
faste regler, blir Jasmine livredd. Hun går inn i en alarmtilstand hvor hun er tilbake i tidligere opplevelser, og hun
opplever at hun slåss for livet.
Forrige gang Jasmine var innlagt på akuttavdelingen, var
det mange konflikter. En kveld hun så på tv, kom nattevaktene inn og skrudde av. Jasmine bad om å få se ferdig
programmet, det var bare et kvarter igjen, men nattevakten
sa nei, nå er klokken 23, og da skal tv skrus av.
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Jasmine protesterte og nattevakten ble streng og bad
henne gå på rommet med en gang. Noe i stemmen
hans, og måten han stod på, minnet Jasmine for mye om
hvordan faren hadde sett ut før han slo. Uten å tenke,
løp hun mot døren ut. Den var låst, og hun hamret på
den. Nattevakten ble sint fordi hun vekket de andre, og
fordi hun overreagerte – å ikke få se ferdig tv er jo ikke så
farlig. Så han bad henne slutte å tøve, med sint stemme.
Jasmine så ikke nattevakten lenger, hun så og hørte
faren sin, og begynte å kaste stoler mot ham,
i selvforsvar.
Nattevakten trykket nå på alarmen, legen ble tilkalt og
Jasmine ble lagt i belter. Da hun fortsatte å skrike, ble
hun tvangsmedisinert.
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Regler og restriksjoner
Mange avdelinger har mange regler. Selv om dette av og
til kan være nødvendig, er det forskning som viser at i
noen tilfeller kan mindre restriksjoner føre til mindre
bruk av tvang.
Som vi så i eksempelet med Jasmine, kan et for detaljert
regelverk lett føre til konflikter, noe som igjen kan føre til
bruk av tvang. Færre regler, og regler som passer bedre til
avdelingen og pasientene, kan derimot føre til bedre
miljø, mer samarbeid og mindre tvang.
Det er også eksempler på avdelinger som tidligere har
vært lukket, og som endres til å være åpne, og hvor denne
endringen fører til mindre bruk av beltelegging og
isolasjon (Hochstrasser et al., 2018). Dette vil neppe være
mulig eller forsvarlig på alle avdelinger. Men det sier noe
om at for mange restriksjoner faktisk kan virke mot sin
hensikt.
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Forebygging av tvang i hverdagen –
Jasmine er innlagt igjen
Jasmine har en ny innleggelse på akuttavdelingen.
Hun har mange vonde erfaringer derfra, og er veldig redd.
Men denne ganger opplever hun at noe er annerledes.
De ansatte har andre måter å jobbe på, og de er mer opptatt
av å finne løsninger sammen med henne.
Reglene for avdelingen er også endret. I det nye
reglementet er felles regler bare at man ikke skal ta bilder
av medpasienter, bomme røyk og noen få andre ting som
det er lett å forstå at er nødvendig. Alle de andre reglene
er individuelle. For Jasmine er ikke døgnrytme noe
problem, så hun har ingen leggetider på sin plan. Men
hun har en regel om at hun skal si fra til et personal når
hun tenker på å skade seg slik at de kan hjelpe henne å
finne bedre alternativer å takle smerte og angst. Under
denne innleggelsen er det færre konflikter, Jasmine
opplever at hun er trygg og at hun får god hjelp.
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Fysisk utforming
Den fysiske utformingen av avdelingen eller
bofelleskapet er viktig for å redusere bruken av tvang
(Borckardt et al., 2011). Hvis avdelingen er trang og
uoversiktlig, kan det utløse mer bruk av tvang enn hvis
rommene er oversiktlige.
Forebygging er viktig, og hvis avdelingen vil ha pasienter
som kan være i fare for å skade seg selv eller andre, er det
nødvendig at rommene er sikre, og at det for eksempel
ikke er bjelker eller annet man kan binde fast et tau i.
At omgivelsene er hyggelige, rene og har gode lysforhold
er også viktig. En studie viser at pasienter som hadde rom
med mye dagslys, ble raskere friske enn pasienter som
var på mørkere rom (Gbyl et al., 2016). Mange pasienter
sier også at å være på rom som minner om fengselsceller
gjør dem mer fortvilet og utrygge, og slett ikke hjelper på
bedring.
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Forebygging av tvang i hverdagen –
Hassan bor i kommunal bolig
Hassan er 38 år og har hatt det vanskelig lenge. Han har
en schizofrenidiagnose og har også lærevansker. Siden
han var 30 år, har han bodd i bemannet kommunal bolig.
Den forrige boligen Hassan bodde i, fungerte ikke godt.
Det var et gammelt, fint hus, egentlig pent, men med
trange ganger og bratte trapper. Når personalet kom
brått på Hassan i de trange gangene, ble han redd og
flere ganger dyttet han personalet. To ganger ble folk
som var på vakt skadet, fordi Hassan dyttet dem i
trappen. Mange av de ansatte var redde for Hassan og
hadde ikke lyst til å jobbe med ham. For å forebygge
dytting, hadde de mange regler, mange flere enn
Hassan klarte å ha oversikt over, og det gjorde ham
også sint og redd.
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Det var også lytt i huset. Når Hassan var urolig, forstyrret han
alle de andre som bodde der. Og når de var urolige, forstyrret
de Hassan. Det var ofte bråk om nettene, og både Hassan
og de andre sov dårlig. På dagen var de mye inne, og
Hassan var ofte urolig og rastløs. Da ble de ansatte redde.
Hassan ble stresset av at de ansatte ble redde, og så
brøt han regler, og fikk «konsekvenser» og ble mer sint og
redd og urolig.
For tre år siden flyttet Hassan til et nytt bofelleskap. Nå bor
han i et helt nytt hus, på én flate, uten trapper. Leilighetene
til Hassan og de andre ligger hver for seg i et tun, med
personalbasen i midten. Det er ikke lytt, ingen forstyrrer hverandre og Hassan sover bedre. Leiligheten hans er lys
og oversiktlig, helt uten trange ganger, og han liker at den
er hans egen. Det er gode uteområder, så de er mye ute
hele dagen.
Etter flyttingen er Hassan mye roligere, han dytter aldri,
og de som jobber i boligen er aldri redd ham.
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Skjerming
Noen pasienter opplever å bli skjermet på rom som er helt
tomme, uten bilder og gardiner, og med få eller ingen
møbler, noen ganger bare en madrass. I ekstreme tilfeller
er dette kanskje nødvendig i en kort periode, men
vanligvis er dette verken forsvarlig eller hensiktsmessig.
Selv personer som er så syke at de trenger å skjermes fra
impulser, blir raskere bedre, og også mindre urolige og
utagerende hvis de får være på rom som er normalt og
hyggelig innredet (Sivilombudsmannen, 2018).
Hvis personen selv ikke presiserer at han ønsker å være
alene, bør det selvfølgelig også være kompetent personale
tilstede, for å støtte, trygge og hjelpe. Skjerming er for de
sykeste pasientene, omtrent som en intensivavdeling på
somatisk sykehus, og da trenger pasientene tett og
omsorgsfull oppfølging.
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Sanserom
Noen avdelinger har innredet egne sanserom som
pasientene kan bruke når de ønsker det. Sanserommene
er forskjellige, men typisk er det utstyr der som stimulerer
de ulike sansene som
- berøring (f.eks. puter, tepper, massasjestol,
kuledyne/vektdyne)
- hørsel (f.eks. stol med høyttaler, musikk, opptak
av fuglesang eller andre naturlyder)
- syn (f.eks. lysslynger, projektorer som lager
lyseffekter, dempet, god belysning, fine farger på
vegger og møbler)
- lukt (forstøver med ulike beroligende lukter)
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Noen sanserom er veldig avanserte, andre er bare et rolig
sted med en god stol, puter og mulighet til å høre på musikk.
Andre avdelinger har ikke eget sanserom, men har noen
sansehjelpemidler, som for eksempel vektdyner som
pasienter kan låne ved behov.
Ikke alle pasienter har nytte av sanserom eller sansehjelpemidler, men for noen er dette gode verktøy. Forskning viser at
bruk av sanserom både kan forebygge uro og hjelpe til å roe
akutte situasjoner. For de pasientene som har nytte av
sanserommet, kan det være viktig at dette er noe de selv kan
be om eller oppsøke når de ønsker det og har behov for det.
Det er også viktig at de ansatte har tilgang til andre alternativ
enn medisiner når pasienter har det ekstra vanskelig.
Også aktiviteter som trening, musikkterapi, kunstterapi,
naturterapi eller dyreassistert terapi kan være nyttig for
mange pasienter, men ikke alle.
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Utdanning av ansatte og valg av
behandlingsmodell
Flere studier viser at utdanning av ansatte kan forebygge
tvang, men det er ikke likegyldig hvilken utdanning de
ansatte får.
Det ser ut som at det mest effektive for å forebygge tvang
er at de ansatte får utdanning innen traumesensitiv
omsorg, individuelt tilpasset behandling og
brukermedvirkning (Barton, Johnson, & Price, 2009;
Borckardt et al., 2011).
Avdelinger som velger en behandlingsmodell som bygger
på traumeforståelse, og/eller er opptatt av
brukermedvirkning og individuell tilpasning, bruker
mindre tvang og har også generelt bedre miljø, mindre
konflikter og mindre sykemeldinger.
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Veiledning og tilgang på spesialkompetanse
Det er også viktig at de ansatte kan få veiledning når de
står i vanskelige situasjoner, både i den akutte situasjonen
og etterpå, for å lære av det som skjedde. Modeller hvor
man regelmessig går gjennom situasjoner i etterkant, ser
på hva som skjedde og drøfter alternativ, kan være nyttig
hvis det gjøres riktig.

Teknikker og alternativ
I psykisk helsevern vil det oppstå situasjoner hvor folk er
redde, sinte og utagerer. Det er derfor viktig at de ansatte
har kompetanse på hva som kan roe og hva som forverrer
slike situasjoner. I eksempelet med Jasmin så vi at noen
typer oppførsel fra de ansatte ville gjøre situasjonen mye
verre, mens annen oppførsel kan roe situasjonen.
Personalet trenger derfor å kunne teknikker for å
samarbeide, trygge og roe ned kaotiske situasjoner
(deeskaleringsteknikker, felles problemløsning og annet).
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Behandlings- og omsorgstilbud
Det beste tiltaket for å forebygge bruk av tvang, er å gi
folk gode, frivillige helsetjenester når de har behov for
det. Det er dessverre slik at det er en liten gruppe
pasienter som blir utsatt for mye, repetert og alvorlig
tvang. Da er det særlig viktig å tilby god behandling og
omsorg i forkant, slik at det ikke oppstår situasjoner hvor
tvang blir nødvendig.
Spesialisthelsetjenesten har plikt til å gi nødvendig
behandling, lindring og oppfølging, også av langvarige
tilstander – særlig hvis dette er nødvendig for å forebygge
forverring og bruk av tvang.
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Individuell plan og kriseplan
Gode psykososiale forhold som en egnet bolig, ok
økonomi, god ernæring, nok støtte og hjelp i hverdagen,
trygge relasjoner og meningsfulle aktiviteter er viktig for
å forebygge forverring, kriser og tvang. For å få til dette,
er det ofte nødvendig med tverrfaglig samarbeid.
Systematisk bruk av individuell plan (IP) kan være viktig
for å lage et trygt opplegg basert på personens egne
ønsker, og dette kan igjen forebygge kriser.
Som vi så i eksempelet med Kjetil, er det viktig å ha en
oppdatert kriseplan. En god kriseplan skal gi informasjon
til pasient (og eventuelt pårørende) om hva de skal gjøre
og hvem de skal kontakte ved kriser. Planen skal også
beskrive hva som er ansvaret til ulike hjelpere og hva
man er blitt enige om at er god og virksom hjelp.
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Sammensatte tiltak
I praksis er det ikke ett tiltak som reduserer bruken av
tvang – det er nødvendig med sammensatte tiltak. Ofte
begynner det med en beslutning om å bruke mindre
tvang.
Deretter velger man kanskje en annen behandlingsmodell
for enheten, basert på mer brukermedvirkning, individuell
tilpasning og/eller traumeforståelse. De ansatte må få
opplæring i denne modellen, og i alternative tiltak.
Videre må man se på organiseringen av enheten, fysiske
rammer, aktiviteter og tilbud.
Godt tverrfaglig samarbeid, også på tvers av
behandlingsnivåer, systematisk bruk av individuell plan
og gode psykososiale tilbud i hverdagen er nødvendig for
å redusere bruk av tvang.
Det krever planlagt og systematisk innsats for å redusere
bruken av tvang, og det er viktig med samarbeid for å få
det til.
Men samtidig er forskningen ikke til å misforstå: Det er
mulig å redusere bruken av tvang betydelig. Hvis det
gjøres på riktig måte, med nok kompetanse og i
samarbeid med pasient og pårørende, og mens man
tilbyr gode, frivillige tilbud, er det heller ikke farlig og øker
verken selvmordsfare eller skader på andre.
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Referanser:
Du kan lese mer om individuell plan i heftet Individuell
Plan og om samtykkekompetanse i heftet Tvang og
samtykke.
Lov om psykisk helsevern er tilgjengelig på nett fra
Lovdata. Les også gjerne kommentarutgaven på
Helsedirektoratets sider.
Alle eksemplene i dette heftet er basert på situasjoner
dagens praksis i psykisk helsevern. Hva som er lovlig i
hver enkelt situasjon vil alltid være en sammensatt
vurdering, basert på mer informasjon enn det som er
tilgjengelig i disse eksemplene.
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Helsehjelp skal i utgangspunktet være et frivillig tilbud.
Du har rett til å velge å ta imot behandling, du har rett til å
velge mellom ulike forsvarlige behandlinger og du har rett
til å takke nei til behandling.
Samtidig gir dagens lovgivning rom for å bruke tvang i noen
situasjoner. Selv om det av og til kan være nødvendig og
lovlig, er det samtidig et stort og alvorlig inngrep i enkeltpersoners frihet og selvbestemmelse. Mange personer som
har blitt utsatt for tvungen behandling. forteller om alvorlige
traumer og skader av tvangen, skader som varer i lang tid
etter at tvangen er avsluttet.
Det er derfor viktig at tvang brukes så lite som overhodet
mulig. I lovteksten spesifiseres det at det alltid skal vurderes
om tvang er den beste løsningen, og at frivillighet skal
være forsøkt. I dette heftet vil vi gå gjennom hva det betyr at
«frivillighet skal være forsøkt», og vi vil også gi noen
eksempler på hvilke alternativ som kan være mulige i ulike
situasjoner.
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