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Formål/sammendrag 
Det har over tid vært et mål å sikre en redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern. 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt alle RHF-ene om å utarbeide en regional 
plan for dette.  
 
På bakgrunn av uklarhet omkring tvangsbruk ble det gjort en analyse av NPR-data for 2009 
og 2010 samt en spørre- og intervjuundersøkelse for å avklare registrering og 
registreringspraksis med hensyn til bruk av tvang og tvangsmidler i Helse Nord. Rapporten 
ble sendt på høring, og etter høringsrunden ble det konkludert med at tallene er for usikre for 
entydige konklusjoner.  
 
En utvidet arbeidsgruppe med deltakelse fra klinikkledelsen, og i siste møte også KTV/KVO, 
har utarbeidet den regionale planen for Helse Nord med utgangspunkt i høringsuttalelser, 
egen faglig kompetanse og erfaring samt litteratur (publikasjoner og nasjonale rapporter).  
 
Rapportens hovedområder er:   
- Øke frivilligheten ved innleggelse. 
- Bedre bruker- og pårørende medvirkning   
- Kvalitetssikret bruk og bedre kunnskap om bruk av tvang, både ved innleggelse og under 

opphold 
- Bedre dokumentasjon om tvangsbruk – riktig registrering og bedre datakvalitet 
- Gi verdige transportordninger for psykiske syke – mindre bruk av politi 
- Bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
- Ha verdige og gode bygg til de alvorligst psykisk syke 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Den regionale planen for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern vil styrke 
fokuset på kvalitet, trygghet og respekt med hensyn til utredning, behandling og oppfølging av 
denne pasientgruppen. 
 
Innledning/bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i sine styringssignaler til Helse Nord RHF de 
senere årene stilt gjentatte krav om at bruken av tvang i psykisk helsevern skal reduseres og 
bringes i samsvar med regelverk og styringssignaler.  
 



HOD har i et brev av 19. mars 2010 til Helse Nord RHF bedt om det utarbeides en regional 
plan for redusert og riktig bruk av tvang. Begrunnelsen for kravet har vært tilbakevendende 
kritikk fra brukere, pårørende og deres organisasjoner, anklager om rettighetsbrudd fra 
sentrale menneskerettighetsorganer i FN samt statistikk fra SINTEF/NPR som viser at den 
samlede tvangsbruken ikke har gått ned. 
 
Samtidig indikerer statistikken store geografiske variasjoner i bruk av tvang, både i antall 
tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler. Variasjonene er for store til å kunne forklares ut 
fra ulike pasientpopulasjoner, men skyldes trolig ulike tjenestetilbud/organisering, kultur, 
holdninger m. m., det vil si forhold som har med lokalt etablerte praksiser å gjøre. Det gjelder 
både omfanget av tvangsinnleggelser og omfanget av bruk av tvangsmidler i psykisk 
helsevern.  
 
Bruken av tvang er ikke redusert til tross for Regjeringens mål om å utvikle en tjeneste basert 
på frivillighet, tilgjengelighet, mestring og brukermedvirkning. Det er i tillegg 
bekymringsfullt at myndighetene ikke får inn gode nok data fra helseforetakene som er 
nødvendig for å kjenne til omfang og variasjon i ulike typer tvangsbruk, og for å kunne sette 
inn effektive tiltak.   
 
Arbeidet med planen 
Arbeidet kan deles inn i to faser:  
1. Kartleggingsarbeid med rapport om Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 og 

2010 – kartlegging av døgnopphold og registreringspraksis. Kartleggingen ble 
implementert i høringsutkastet – Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i 
psykisk helsevern i Helse Nord (fra oktober 2010 til oktober 2011). 

2. Utvidet arbeidsgruppe har utarbeidet en regional plan uten å vektlegge resultater fra 
ovennevnte kartleggingsarbeid (fra november 2011 til februar 2012). 

    
Arbeidsgruppen som ble opprettet av Helse Nord RHF hadde sitt første møte, den 12.oktober 
2010.  Med bakgrunn i at arbeidsgruppen ikke hadde god nok informasjon om omfanget av 
bruk av tvang i Helse Nord, søkte gruppen (februar 2011) om midler til 
kvalitetsforbedringsprosjekt (tvungent psykisk helsevern – kartlegging, kvalitetskontroll og 
tiltak knyttet til dataregistreringen).  
 
Utkast til rapport om Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 og 2010 – kartlegging av 
døgnopphold og registreringspraksis forelå 19. mai 2011. Deretter startet arbeidsgruppen 
arbeidet med å implementere resultatene i høringsutkastet, som ble sendt ut på en omfattende 
høring høsten 2011. Planen ble også behandlet i Regionalt brukerutvalg høsten 2011.  
 
Tilbakemeldinger fra flere høringsinstanser påpekte stor usikkerhet knyttet til tallmaterialet. 
Det ble derfor bestemt å se bort fra kartleggingsarbeidet i det videre arbeidet.   
 
Fagdirektør i Helse Nord RHF besluttet å opprette en utvidet arbeidsgruppe som fikk i 
oppgave å arbeide videre med den regionale planen, med utgangspunkt i innkomne 
tilbakemeldinger og høringsuttalelser. I den utvidede arbeidsgruppe var det deltagelse fra 
helseforetakene ved klinikkledere. 
 
KTV/KVO har i begrenset grad vært inkludert i arbeidet med planen, men ble invitert i den 
utvidede arbeidsgruppen i siste delen av arbeidet.  
 



En revidert plan for Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern og i Helse Nord – 
tiltaksplan 2012 – 2015 legges med dette frem til styrets behandling.   
 
Problemstillinger 
Målsettingen med all behandling i psykisk helsevern er at pasientene skal få hjelp som 
fremmer selvstendighet, mestring og deltagelse. Bruk av tvang utfordrer disse prinsippene og 
er en av de viktigste problemstillingene det må arbeides videre med.            
 
Mangelfulle eller manglende data er en stor utfordring i Helse Nord. Publikums tillit til 
helsetjenesten avhenger av at helsetjenesten og helsemyndighetene ivaretar sitt ansvar for å 
følge med. Pålitelig statistikk er helt nødvendig for å kunne gjøre gode vurderinger. Når dette 
mangler, er det vanskelig å sammenligne omfang og geografisk variasjon på et bestemt 
tidspunkt og følge utviklingen over tid. Innsamlet datamateriale kan da bare utnyttes i 
begrenset grad, og en mister et viktig grunnlag for god styring lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
Mangelfulle data om bruk av tvang i behandlingen står her i en særstilling, fordi tvangsbruk 
utgjør et alvorlig inngrep i forhold til den enkelte pasient. Mangler på dette området svekker 
muligheten til å følge med på bruken av tvang og tvangsmidler i Helse Nord.  
 
Synliggjøring av data antas å være viktig for å stimulere til en reduksjon i bruken av tvang 
både ved innleggelse og behandlingen. Et dårlig datagrunnlag vil i sin ytterste konsekvens 
kunne svekke pasientenes rettsikkerhet.  Problemstillingene blir ivaretatt i rapportens kap. 8.4 
– Bedre dokumentasjon og datakvalitet.  
 
Medbestemmelse 
Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord,  
tiltaksplan 2012-2015 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 14. mars 2012 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene understreker at pasienter i psykisk helsevern skal behandles med respekt og 

verdighet og at bruk av tvang, som et inngrep i den enkeltes integritet, må reduseres til et 
nivå hvor både den enkelte og samfunnets behov ivaretas.  

 
2. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord og 

tiltaksplan 2012 til 2015 foreslås lagt til grunn for det videre arbeid. 
 
3. Bruk av tvang overfor medmennesker er også en krevende og uønsket situasjon for 

medarbeiderne. Partene vil understreke at kompetente, trygge medarbeidere som 
samarbeider godt er avgjørende for å oppnå målsettingene i planen.  

 
4. Arbeidet med gjennomføringen av planen skal skje på en måte som ivaretar ansattes 

medbestemmelse i omstillings- og utviklingsarbeid. 
 
Brukermedvirkning 
Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, 
tiltaksplan 2012 -2015 vil bli behandlet i det Regionale Brukerutvalget i Helse Nord RHF, 
den 21. mars 2012.  
 
Protokoll fra møtet i Regionalt Brukerutvalg, den 21. mars 2012 vil bli ettersendt. 
 



Vurdering 
Det er brukt lang tid på arbeidet med den regionale planen for redusert og riktig bruk av tvang 
i Helse Nord. Det positive ved å bruke tid, er at mange flere enn arbeidsgruppen har vært 
involvert i arbeidet, og problemstillinger knyttet til bruk av tvang er tatt opp og diskutert i 
ulike sammenhenger. Spesielt har behovet for god datakvalitet blitt synliggjort.  
 
Følgende tiltak er foreslått for å nå målsettingen om redusert og riktig bruk av tvang  
i psykisk helsevern i Helse Nord: 
- Øke frivilligheten ved innleggelse 
- Bedre bruker- og pårørende medvirkning 
- Kvalitetssikret bruk og bedre kunnskap om bruk av tvang, både ved innleggelse og under 

opphold 
- Bedre dokumentasjon om tvangsbruk – riktig registrering og bedre datakvalitet 
- Gi verdige transportordninger for psykiske syke – mindre bruk av politi 
- Bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
- Ha verdige og gode bygg til de alvorligst psykisk syke 
  
Nå gjenstår arbeidet med å implementere tiltakene og utarbeide lokaler planer i 
helseforetakene. Helse Nord RHF har også mange tiltak som skal planlegges og 
gjennomføres.  Implementeringen av planen vil ta tid og vil bli arbeidskrevende. Det er viktig 
at det settes av tid og ressurser til dette arbeidet.  
 
Gjennomføringen vil kreve et nært og forpliktende samarbeid med bruker- og 
pårørendeorganisasjoner innad i spesialisthelsetjenesten og med kommunene. Tett oppfølging 
og tverrfaglig samarbeid er også viktig for å nå hovedmålsettingen om å redusere bruk av 
tvang.     
 
Noen av tiltakene, som for eksempel etablering av ambulante akutteam og utvikling av 
akuttfunksjoner i DPS-ene, vil kreve et tett og nært samarbeid mellom 
arbeidstakterorganisasjoner og arbeidsgiver. Dette ansvaret må helseforetakene ivareta.  
 
Konklusjon 
Kartleggingen har skapt en felles forståelse av at datakvaliteten må bedres. Pålitelige data 
knyttet til bruk av tvang er en forutsetning for en god oppfølging av planen i Helse Nord.   
 
Gjennomføring av tiltaksplanen 2012 til 2015 vil bidra til å nå hovedmålet om redusere og få 
riktigere bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord. Den vil styrke respekten for pasient 
og pårørende, øke kvaliteten i behandling samt sikre trygghet for god registrering av bruk av 
tvang og tvangsmidler.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, 

tiltaksplan 2012 til 2015 tas til orientering.  
 
2. Arbeidet med gjennomføring av planen skal skje på en måte som ivaretar ansattes 

medbestemmelse i omstillings- og utviklingsarbeid. 
 



3. Styret ber adm. direktør om å legge frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen 
årlig, første gang i februar 2013.      

 
 
Bodø, den 16. mars 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i  

Helse Nord, tiltaksplan 2012-2015  
Sammenstilling av høringsuttalelser til høringsutkastet  

 
Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. mars 2012 

 
 

http://www.helse-nord.no/article88289-1079.html�
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FORORD  

Arbeidsgruppen har avlevert plan for Redusert og riktig bruk av tvang – Tiltaksplan 2012-

2015. Gruppen ble opprettet av Helse Nord RHF og startet opp arbeidet seinhøsten 2010.   

Helse Nord RHF takker arbeidsgruppen for innsatsen, et godt arbeid og for avlevert plan. 

Videre ønsker Helse Nord RHF å takke UNN HF for velvillighet i forbindelse med ”utlån” av 

Fred Emil Bjerke, som på meget kort tid har utarbeidet rapport om Tvungent psykisk helsevern 

i Helse Nord 2009 – 2010 – kartlegging av døgnopphold og registreringspraksis. Utkast til 

rapport forelå 19. mai i 2011 og deretter startet arbeidsgruppen arbeidet med å implementere 

resultatene i høringsutkastet.   

Planen har vært på en omfattende høringsrunde og ble behandlet i Regionalt brukerutvalg 

høsten 2011. 

Tilbakemeldinger fra flere høringsinstanser påpekte stor usikkerhet knyttet til tallmaterialet 

som lå til grunn for kartleggingen og som ble benyttet som grunnlag for planen. Det var derfor 

enighet om å se bort fra dette i det videre arbeidet. Kartleggingen har skapt en felles forståelse 

om at datakvaliteten må bedres, og at det er et stort behov å få riktige og kvalitetssikrede data 

knyttet til bruk av tvang i Helse Nord. Dette blant annet gjennom felles forståelse/tolkning av 

veilederen.  

Fagdirektør har valgt å opprette en utvidet arbeidsgruppe som har fått i oppgave å arbeide 

videre med den regionale planen, med utgangspunkt i innkomne tilbakemeldinger og 

høringsuttalelser.  

Det er ikke lagt opp til en nærmere vurdering fra sentrale helsemyndigheters side når det 

gjelder form og innhold i de regionale planene.  

Arbeidet med planen for Redusert og riktig bruk av tvang i Helse Nord har skapt gode faglige 

diskusjoner og en har i arbeidet satt fokus på viktige utfordringer knyttet til bruk av tvang. 

Helse Nord RHF vil følge utvikling i bruk av tvang i psykisk helsevern i regionen. Så snart 

den regionale og de lokale planene er ferdige, vil de umiddelbart bli lagt ut på 

helseforetakenes nettsider.  

  

  

 

  

 

 

Bodø, 1. mars 2012 

Jan Norum 

Fagdirektør   
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Sammendrag 
Bakgrunn: På tross av Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk 

helsevern (IS-1370) og regjeringens mål om å utvikle en tjeneste basert på frivillighet, 

tilgjengelighet, mestring og brukermedvirkning synes ikke omfanget av tvang i det psykiske 

helsevernet å ha blitt redusert.  

Helse Nord RHF har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er å utarbeide 

en forpliktende handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang.  Mest mulig frivillighet i 

behandlingen er et uttalt mål i bl.a. Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008).  

Bakgrunnen for kravene fra HOD har vært tilbakevendende kritikk fra brukere, pårørende og 

deres organisasjoner samt anklager om rettighetsbrudd fra sentrale 

menneskerettighetsorganisasjoner. Sistnevnte viser til at omfanget av den samlede 

tvangsbruken ikke har gått ned og at det er store geografiske forskjeller når det gjelder 

tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler. 

Tvangsbruken kan blant annet deles i tre hovedgrupper:  

 

1. Tvungen observasjon/ tvungent psykisk helsevern (§3-2 og § 3-3).  

2. Tvangsbehandling (§4-4) og tvangsmiddelbruk (§4-8). 

3. Andre rettighetsinngripende tiltak som urinprøve, kroppsvisitasjon, beslag og flere (§4-5 

til § 4-7).  

 

Arbeidsgruppen: En bredt sammensatt gruppe med representanter fra de fire helseforetakene, 

tillitsvalgte (deltok i siste møte), brukerutvalg og det regionale helseforetaket ble oppnevnt til 

arbeidet med en regional handlingsplan. Grunnlaget for arbeidet var mandat gitt av 

administrerende direktør i Helse Nord RHF. 

Arbeidsmåte: Dagens organisering i Helse Nord ble beskrevet. Data fra Norsk pasientregister 

(NPR) for 2009-2010 ble innhentet, men tallene viste seg å være forbundet med store 

usikkerheter knyttet til bruk av tvang. Gruppen valgte derfor å se bort fra disse tallene og 

datakvaliteten må bedres.  

Ulik praksis i tolking av regelverk kan medføre ulik registrering av tvang. En 

spørreundersøkelse blant ansatte i Nordlandssykehuset (NLSH) HF og Universitetssykehuset 

Nord-Norge (UNN) HF ble gjennomført, og avdekket ulike tolkninger på flere områder. 

Nasjonale dokumenter og rapporter knyttet til tvangsbruk i psykisk helsevern ble innhentet og 

gjennomgått. 

Foreslåtte tiltak: Den regionale planen for riktig og redusert bruk av tvang har fokusert på 

psykisk helsevern for voksne. Planen har følgende hovedmålsettinger og tiltak:  

Øke frivilligheten ved innleggelse.  Dette gjennom bedre samhandling, tidlig diagnostikk, 

forebyggende tiltak som bedret oppfølging i kommunehelsetjeneste og DPS, ambulante 

akutteam, oppbygging av akuttfunksjoner i flere DPS og forbedret registrering. 

Bedre bruker- og pårørende medvirkning gjennom brukerråd, brukerstyrte senger og 

brukerundersøkelser.  
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Kvalitetssikret bruk og bedre kunnskap om bruk av tvang. Dette gjennom undervisning, 

analyser og inkludering av Kliniske Etikk Komiteer (KEK) i psykiatriske problemstillinger.   

Bedre dokumentasjon om tvangsbruk – bedre datakvalitet gjennom systematisk arbeid for å 

kvalitetssikre tolkning og registrering av data til NPR.  

Gi verdige transportordninger med tiltak for blant annet å redusere bruk av politi. 

Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Tiltak for å sikre verdige og gode bygg til de alvorligst psykisk syke.   
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1. Innledning 

1.1 Overordnede verdier 
Et bærende og overordnet prinsipp i Helse Nord RHF er å sørge for en spesialisthelsetjeneste 

i Nord-Norge og på Svalbard som ivaretar de overordnede verdier om kvalitet, trygghet og 

respekt. Målet er at verdiene skal være synlige i styrende dokumenter og brukes aktivt som 

styringsredskap.   

Grunnleggende prinsipp i behandlingen og i helseretten er frivillighet, respekt for pasientens 

autonomi og for menneskerettigheter, både innenfor somatisk og psykiatrisk behandling. I 

psykisk helsevernloven stilles det som et eksplisitt formulert vilkår for etablering av tvungent 

psykisk helsevern, at frivillig vern har vært forsøkt først, dersom dette ikke fremstår åpenbart 

formålsløst.  

Mest mulig frivillighet i behandlingen var et uttalt mål i Opptrappingsplanen for psykisk helse 

(1998-2008) (1). I oppdragsdokumenter til Helse Nord RHF for årene 2008 – 2011 har Helse- 

og omsorgsdepartementet (HOD) (2) gjentatte ganger gitt styringssignaler og fremmet krav 

om at bruken av tvang i psykisk helsevern skal reduseres og bringes i samsvar med regelverk 

og styringssignaler. Det gjelder også bl.a. krav om overvåkning av belegg og tidlig utskriving 

fra akuttavdelingene, sikre gode transportordninger for psykisk syke, utprøving av 

brukerstyrte plasser og krav om å bedre datakvalitet.  

Brukerperspektivet bygger på prinsippet om at pasientenes eller brukernes ståsted er 

utgangspunktet og kjernen i all helsehjelp som tilbys. Dette gjelder selvsagt også ved 

etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern.   

1.2 Store forskjeller i bruk av tvang 
På tross av Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern (IS-

1370) og regjeringens mål om å utvikle en tjeneste basert på frivillighet, tilgjengelighet, 

mestring og brukermedvirkning synes ikke omfanget av tvang i det psykiske helsevernet å ha 

blitt redusert. Samtidig viser statistikk til dels betydelige geografiske forskjeller både når det 

gjelder tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler. Vi har ingen sikker kunnskap om hva 

disse forskjellene skyldes. Sannsynligvis har det flere årsaker som forskjeller i måten 

tjenestene er organisert og dimensjonert på, lokale kulturer og ulik praktisering av lovverket.   

Bakgrunnen for kravene fra Helse- og omsorgsdepartementet har vært tilbakevendende kritikk 

fra brukere, pårørende og deres organisasjoner, anklager om rettighetsbrudd fra sentrale 

menneskerettighetsorganer i FN samt statistikk fra SINTEF/Norsk Pasient Register (NPR) (3), 

som alle viser at den samlede tvangsbruken ikke har gått ned. En høy andel 

tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet for voksne er ikke forenlig med disse 

prinsippene og målsettingene. Av hensyn til brukere og pårørende innen psykiske 

helsetjenester er det et presserende behov for tiltak som medfører endringer. I Prop. 1S (2009-

2010) (4) ble det derfor varslet at det skal iverksettes en ny nasjonal strategi for redusert og 

riktig bruk av tvang.  

Kommunene som tjenesteytere til personer med psykiske lidelser har en svært viktig rolle i 

utviklingen av lokalt baserte psykiske helsetjenester (6). Et godt lokalt tjenestetilbud vil 

understøtte arbeidet med å redusere bruken av tvang. Dette forutsetter imidlertid et nært 

samarbeid der spesialisthelsetjenesten yter tjenester i nødvendig utstrekning, jf. 

veiledningsplikten etter spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 (6). 
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2. Mandat   

2.1 Krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)  

HOD har i brev (13) til de regionale helseforetakene av 19. mars 2010, stilt krav om at det 

skal iverksette en regional, forpliktende handlingsplan for å begrense og kvalitetssikre bruk av 

tvang i det psykiske helsevernet.    

Helse Nord RHF skal også sørge for at gode erfaringer fra brukerbaserte tiltak kommer til 

anvendelse ved alle DPS jf. relevante erfaringer fra prosjektene ”Brukerorienterte alternativer 

til tvang” (14) og Brukerstyrte plasser” mv.  

Det er et mål at helseforetakene sammen med kommunene i opptaksområdet etablerer lokale 

tvangsreduserende tiltaksplaner og relaterer disse til samarbeidsavtalene mellom HF og 

kommune. 

 

1. Helse Nord RHF skal utarbeide en regional plan for redusert og riktig bruk av tvang, 

og sørge for at det ved hvert enkelt helseforetak utarbeides lokale forpliktende planer. 

Planene skal forplikte ledere og ansatte på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten og 

bidra til god samhandling med de kommunale tjenestene. 

2. Planene skal på regionalt og lokalt nivå sikre at det faglige arbeidet er gjennomgående 

forankret i en brukerorientert og mestringsfremmende behandlingsfilosofi. Planene 

skal bidra til å realisere et system for behandling og oppfølging hvor behovet for bruk 

av alle typer tvang er redusert til et minimum. 

3. Planene skal på begge nivåer involvere representanter for brukere og pårørende,  

ledere, behandlere, miljøpersonale samt kliniske etikkomiteer. Kommunale 

aktører skal involveres i de deler som angår tvangsinnleggelse, utskrivning til 

tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og utskrivning til frivillige 

løsninger. 

4. Planene skal på begge nivåer utarbeides i fellesskap mellom overnevnte aktører 

og skal bygge på rapporten "Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk 

helsevernloven. Gjennomgang og forslag til nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og 

kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern (IS-1370)" (Helsedirektoratet juni 

2009). www.helsedirektoratet no/vp/multimedia/archive/00121/Vurdering av 

behand121439a.pdf 

5. Planene på begge nivåer skal inneholde konkrete, målbare tiltak med utgangspunkt i 

strategiens områdebeskrivelse (jf. pkt. 9). Ledere og ansatte på alle nivåer skal 

forpliktes i gjennomføringen av tiltakene. Bruker- og pårørende representanter skal 

involveres i evaluering og oppfølging av tiltakene. 

6. Som ledd i planarbeidet skal helseforetakene, sammen med kommunene i sine 

opptaksområder, etablere lokale tvangsreduserende tiltak og innlemme disse i 

eksisterende/nye samarbeidsavtaler mellom HF og kommune. Fylkesmennene bør 

være samarbeidende part, jf embetsoppdraget fra Helsedirektoratet til fylkesmennene 

for 2010. 

7. Planene på begge nivåer skal reflektere de satsninger, styringssignaler og regelverk 

som er etablert for å styrke brukernes stilling og rettigheter i de psykiske 

helsetjenester. De tiltak og rutiner som etableres gjennom planarbeidet skal holdes 

løpende oppdatert i forhold til nasjonale behandlingsveiledere, faglige retningslinjer, 

regelendringer, styringssignaler m.v. 

8. Måloppnåelse skal rapporteres langs to linjer: For det første skal tvangsdata 

rapporteres tilfredsstillende på de eksisterende tvangsindikatorene jf gjeldende 
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styringskrav, jf krav om rapportering til NPR. For det andre skal implementering og 

gjennomføring av planene, herunder konkrete tiltaksresultater, rapporteres i årlig 

meldinger i de kommende årene. HOD ber i tillegg om å få kopi av de regionale 

planene til orientering. Planene må rette seg både mot å redusere og kvalitetssikre 

omfanget av tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler i institusjon. 

9. Minimumskrav til områder/innhold i regionale og lokale planer for redusert og  

riktig bruk av tvang: 

 

 Kompetanseheving og undervisning i temaer som frivillighet i behandling, 

mestringsfremmende metoder, lavterskeltenkning, menneskerettigheter, etikk, 

lovbestemmelser, praksis, årsaker og effekter knyttet til bruk av tvang og 

husordensregler mv. (jf pkt 2) 

 Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie 

behandlingstilbud, brukerstyrte plasser, ambulante team, individuelle planer, 

inkl. rettighetskontrakter og kriseplaner. 

 Regelmessig og reell involvering av brukere og pårørende i evaluering og bruk 

av behandlingsmetoder og rutiner for pasientoppfølging (jf pkt 3 og 5) 

 Forpliktende, løpende samarbeid mellom kommuner og helseforetak (jf pkt 3) 

 Regelmessig dialog med lokale statlige og kommunale aktører 

 Verdige og skånsomme transportordninger, herunder å legge til rette for å redusere 

bruk av politiet til transportoppdrag 

 God tilgjengelighet - også utover ordinære åpningstider, herunder vurdering av 

alternativer til legevakt for å møte behov 

 Rutiner for kvalitetssikring av tvangsbruk 

 Tiltak for å sikre at bruk av tvang ikke vedvarer lenger enn nødvendig 

 Riktig og konsekvent dataregistrering 

 Hensiktsmessig utforming av bygg som understøtter åpenhet og tillit mellom 

tjenesten og pasientene. 

2.2 Arbeidsgruppens sammensetning 
Arbeidsgruppen har bestått av Siren Hoven (UNN HF), Stein-Kjetil Moe (NLSH HF), Helge 

Haugerud (DPS-ene i Helse Nord), Ragnar Moan (RiO-Nord), Iren-Marie Owe Soleng 

(Mental Helse Nordland) og Aina Irene Olsen (Helse Nord RHF). Sistnevnte har ledet 

gruppen og arbeidet. 

En utvidet arbeidsgruppe har i tillegg til arbeidsgruppen over bestått av Magnus Hald (UNN 

HF), Torunn Alveng (NLSH HF), Inger Lise Balandin (Helse-Finnmark HF), Trine Merete 

Hansen (KTV/KVO) og Jan Norum (Helse-Nord RHF). 

3. Forholdet mellom nasjonal strategi og regional og lokal plan 

for redusert og riktig bruk av tvang i det psykiske helsevernet 
 

HOD forutsetter at det utarbeides planer for redusert og riktig bruk av tvang på tre nivåer:  

1. Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i de psykiske 

helsetjenestene, for kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

2. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i Helse Nord. 

3. Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang.    



9 
 

Det er utarbeidet en nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i de psykiske 

helsetjenestene, datert 11. februar 2011 (15). Her heter det at arbeidet med å redusere og sørge 

for en riktig bruk av tvang må gjennomføres i tjenestene, som en del av de lokale og regionale 

planene. Den nasjonale strategien er ment å fungere som en overbygning for de lokale og 

regionale planene.     

Tiltakene må sees i sammenheng med hverandre, og for øvrig i nær tilknytning til det 

pågående arbeidet med omstilling i psykisk helsevern mot et mer tilgjengelig, ambulant, 

sammenhengende og brukerstøttende tjenestetilbud. 

Kommunehelsetjenesten har en sentral rolle ved etablering av tvungent psykisk helsevern 

gjennom henvisningskravet, og er også ofte involvert i gjennomføring av tvungent psykisk 

helsevern uten døgnopphold. Dersom omfanget av henvisninger og vedtak om tvungent 

psykisk helsevern skal reduseres må kommunene gis en sentral plass i arbeidet.  

Oppdraget fra HOD til Helse Nord RHF om å utarbeide en regional plan for redusert og riktig 

bruk av tvang, skal støtte opp om ”sørge for” - ansvaret som er gitt av eier. Helse Nord RHF 

vil i den regionale planen gi overordnede føringer til de lokale planene, som skal utarbeides i 

hvert helseforetak.  

Det er stilt krav om at de regionale og lokale handlingsplanene skal være forpliktende, 

konkrete og ha målbare tiltak. Dette med formål om å begrense og kvalitetssikre bruk av 

tvang i det psykiske helsevernet. Ledere og ansatte på alle nivåer skal forpliktes i 

gjennomføringen av tiltakene.  Kommunale aktører skal involveres i de deler som angår 

tvangsinnleggelser og i arbeidet med forebygging. Bruker – og pårørende skal involveres i 

evalueringen og oppfølging av tiltakene.  

De lokale planene for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern skal ta 

utgangspunkt i den regionale planen og skal være forpliktende, konkret og gjennomførbar. De 

lokale planene må utarbeides i et nært og forpliktende samarbeid med kommunene.     

Handlingsplanen tar for seg bruk av tvang etter psykisk helsevernloven i forhold til den 

voksne befolkningen i Nord-Norge. Denne planen tar ikke for seg tvang innen psykisk 

helsevern for barn og unge. Tvang innen barne- og ungdomspsykiatrien utgjør et lite volum 

og dette arbeidet knyttet til tvang for denne gruppen handteres i fagrådet i Helse Nord.  

4. Lovgrunnlag - flere typer bruk av tvang i psykisk helsevern 

for voksne   
 

Psykisk helsevernloven (Lov 2. juli 1999 nr 62) http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-

062.html regulerer bruken av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.  

 

Tvang i psykisk helsevern kan beskrives på flere måter, herunder:  

 

– Formell tvang er hendelser og handlinger der det er fattet vedtak om bruk av 

tvang etter psykiskhelsevernloven. 

– Opplevd tvang viser til pasientenes egenoppfatning av at de er tvunget av 

psykisk helsevern. 

– Konkret tvang er tvang som faktisk utøves overfor pasienten (11). 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-062.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-062.html
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Tvangsbruken kan blant annet deles i tre hovedgrupper og utgjør grunnstrukturen:  

 

1. Tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern (kapittel 3).  

2. Tvangsbehandling (§ 4-4) og tvangsmiddelbruk (§ 4-8). 

3. I tillegg gis det anledning til andre rettighetsinngripende tiltak som urinprøve, 

kroppsvisitasjon, beslag og flere (§ 4-5 til § 4-7).  

 

En henvisning til tvungent psykisk helsevern skal omfatte en legeerklæring, uavhengig av den 

institusjonen pasienten henvises til. I løpet av 24 timer etter at innleggelsen har funnet sted, 

skal en spesialist vurdere om begjæringen om tvang skal opprettholdes gjennom vedtak om 

tvungen observasjon (§ 3-2), eller tvungent psykisk helsevern (§ 3-3), eller om oppholdet skal 

baseres på frivillighet. For vedtak om tvungent psykisk helsevern må pasienten være alvorlig 

sinnslidende (jf.§ 3-3 med merknader) og i tillegg må minst ett av to tilleggskriterier være 

oppfylt: 

 

 Tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at pasienten enten får sin utsikt 

til bedring vesentlig redusert eller dersom det er stor sannsynlighet for at pasientens 

tilstand forverres i nær fremtid (behandlingskriteriet). 

 

 Tvungent psykisk helsevern kan være nødvendig for å forhindre at pasienten gjør 

alvorlig skade på seg selv eller andre (farekriteriet). 

www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/Documents/N-022-

Registrering.pdf.  

 

 Det skal være forsøkt frivillighet og det skal gjøres en helhetsvurdering. 

 

Henvisninger om tvang 

En tvangsinnleggelse krever en forutgående uavhengig legeundersøkelse. Undersøkelsen kan 

skje frivillig eller tvungent. Det finnes ikke oversikt over omfanget av tvungen 

legeundersøkelse. Dersom legen vurderer at lovens vilkår for tvangsinnleggelse er oppfylt, 

kan det sendes henvisning om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern. Da vil 

pasienten bli overført til den aktuelle institusjonen i psykisk helsevern, om nødvendig ved 

bruk av tvang eller makt. 

 

Vedtak om tvang  

Ikke alle henvisninger til tvungent psykisk helsevern ender opp med vedtak om tvungen 

observasjon eller tvungent psykisk helsevern. Pasienter kan holdes tilbake i psykisk helsevern 

inntil 24 timer før det fattes vedtak om tvungent vern eller tvungen observasjon. I denne 

perioden kan det også besluttes at pasienten gis mulighet til å skrive seg ut eller samtykke til 

frivillig vern. Det føres ikke nasjonal statistikk over hvor mange som holdes tilbake på denne 

måten, eller hvor lenge de holdes tilbake (11).  

 

Spesialistvedtak: Det første vedtaket som skal gjøres av spesialist ved behandlingsenheten så 

raskt som mulig og senest innen 24 timer etter at pasienten er mottatt for vurdering. Merk at 

spesialistvedtaket ikke nødvendigvis er det samme som henvisningsformaliteten. 

Henvisningsformalitet er den formaliteten i loven som pasienten er henvist etter.  

 

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) 

Psykisk helsevernloven tillater tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, både i form av 

tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern.  

http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/Documents/N-022-Registrering.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/kvalitetsindikatorer/Documents/N-022-Registrering.pdf
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Hoveddiagnose og hovedvilkår 

Hovedvilkåret er alvorlig sinnslidelse, og forarbeidene vektlegger psykoselidelser, men åpner 

for at enkelte spesielt alvorlige symptomutforminger ved andre lidelser kommer under 

hovedvilkåret (11). 

 

Tilleggsvilkår  
Psykisk helsevernloven bestemmer at alle som er underlagt tvungent psykisk helsevern, skal 

fylle vilkåret om alvorlig sinnslidelse, ofte kalt hovedvilkåret. I tillegg må ett av to 

tilleggsvilkår, behandlingsvilkåret eller farevilkåret, være oppfylt (11). 

 

Tvangsmidler 

Psykisk helsevernloven hjemler følgende former for tvangsmiddelbruk: 

 Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, blant annet belter og 

reimer og skadeforebyggende spesialklær. 

 Kortvarig plassering bak låst dør uten personale til stede, definert som isolering. 

 Korttidsvirkende legemidler for å berolige eller bedøve. 

 Kortvarig fastholding (innført ved revidering av loven i 2006). 

 

Tvangsmidler kan brukes både overfor frivillig og tvungent innlagte pasienter, men bare når 

de nødrettslignende vilkårene for slik bruk er oppfylt (11). 

 

Tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern 

Tvungen observasjon kan benyttes for å avklare om vilkårene for tvungent psykisk 

helsevern er til stede og er avgrenset til ti dager. Et spesialistvedtak kan ikke endres fra 

frivillig til tvang uten at ny henvisning foreligger. Tvungen observasjon og tvungent psykisk 

helsevern kan etableres uten døgnomsorg dersom dette er et bedre alternativ for pasienten og 

dersom pasientens bo- og familiesituasjon legger til rette for en slik ordning. Vedtaket kan 

enten fattes direkte ved henvisning av hjemmeboende pasient eller ved omgjøring av vedtak 

om tvungen observasjon/ -tvungent psykisk helsevern med døgnopphold. Ettersom det i 

innleggelsesbegjæringen ikke skilles mellom tvungent psykisk helsevern med og uten døgn, 

er det opp til institusjonen å fatte vedtak om endring mellom de to omsorgsnivåene.  

 

Vedtak om tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern kan påklages til 

kontrollkommisjonen. Kontrollkommisjonen skal også alltid orienteres når en pasient blir 

undergitt tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal deretter så 

snart som mulig gjøre en dokumentert gjennomgang for å sikre at riktig fremgangsmåte er 

fulgt og at vedtaket bygger på vurdering av gjeldende vilkår. Når pasienten er under tvungent 

psykisk helsevern, skal den faglig ansvarlige sørge for at det minst en gang hver tredje måned 

ved undersøkelse vurderes om vilkårene for vernet fremdeles er til stede. Vedtaket opphører 

etter ett år dersom kontrollkommisjonen ikke samtykker i at vernet opprettholdes. 

 

Skjerming 

Skjerming er også regulert i Psykisk helsevernloven § 4-3, men ikke definert som 

tvangsmiddel. Skjermingstiltak over 12/24 timer skal vedtaksfestes. Det skal føres protokoll 

over vedtak om skjerming og tvangsmiddelbruk, og begge typer vedtak kan påklages til 

kontrollkommisjonen av pasientene selv eller av pasientenes nærmeste pårørende.     

 

Behandling uten eget samtykke 

Behandling uten eget samtykke (tvangsbehandling) forutsetter at pasienten er underlagt 

tvungent psykisk helsevern med eller uten døgnopphold. Undersøkelse og behandling uten 
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pasientenes samtykke kan bare skje når det er forsøkt å oppnå samtykke eller dersom det er 

åpenbart at samtykke ikke kan eller vil bli gitt. Behandling uten pasientens samtykke må være 

”klart i overensstemmelse med forsvarlig klinisk praksis”. Av konkrete behandlingsformer, 

utover legemidler og ernæring, nevnes samtaleterapi, arbeidsterapi og miljøterapi. Pasienten 

har klagerett i forhold til vedtak om tvangsbehandling (25).   

  

Forskrifter 

Det ble i statsråd 16. desember 2011 vedtatt ny samleforskrift for psykisk helsevern. 

Forskriften samler elleve tidligere forskrifter for å gjøre regelverket lettere tilgjengelig.  

Innholdet i de tidligere forskriftene er i stor grad videreført i den nye samleforskriften. 

Endringene trådte i kraft fra 1. januar 2012. 

www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/psykisk-helsevern-ny-samleforskrift.aspx (27) 

Behandling av klager  

Omtrent 5000 mennesker ble tvangsinnlagt i psykisk helsevern i 2009 i Norge. Omtrent 

halvparten ble underlagt tidsubestemt tvungent psykisk helsevern. Halvparten av de som ble 

utskrevet fra tvungent psykisk helsevern, ble utskrevet til tvang uten døgnopphold. Det 

dominerende volum av klager i 2009 var omtrent 1900 klager på tvungent psykisk helsevern 

til kontrollkommisjonene, 850 klager på tvangsmedisinering til fylkesmennene og 600 

henvendelser til pasient- og brukerombudene som alle dreide seg om tvang. Et stort omfang 

av klager er fokusert rundt tiltak som er inngripende og har lang varighet. Det er få klager på 

tvungen observasjon eller tvungen legeundersøkelse, som er tiltak som ofte har liten 

utstrekning i tid. Noen klager blir ikke behandlet da den skal ha aktualitet for å behandles. 

Samme person og samme behandlingsforløp kan være opphav til flere klager. Omfanget av 

klager tyder på betydelig misnøye med tvang i psykisk helsevern hos et stort antall pasienter 

mens behandlingen pågår. Det er vanskelig å gi noen objektiv vurdering av om 

medholdsprosenten er høy eller lav (11). 

5. Oversikt over distriktspsykiatriske senter (DPS) i Helse Nord 

– tilbud innen psykisk helsevern for voksne  
 

I helseregionen er det til sammen 14 DPS med avdelinger fordelt på underliggende enheter. 

5.1 Helgelandssykehuset HF  

Psykiatrisk senter Ytre Helgeland, Sandnessjøen og Brønnøysund 

Senteret har poliklinikk og dagtilbud for voksne.  Senteret har ikke døgntilbud. Det 

samarbeides med DPS-ene i Mosjøen og Mo i Rana om innleggelser.   

Psykiatrisk senter Mosjøen 

Allmennpsykiatrisk døgnavdeling med 14 døgnplasser "Helgelandsfunksjon", som tilbyr 

døgnbehandlingstilbud til de to andre DPS-ene.     

Senteret består av poliklinikk, habiliteringsteam og psykose/rehabiliteringsteam. 

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom voksenpsykiatrisk poliklinikk, felles 

akuttmottak/medisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Dette innebærer at 

pasienter med akutte psykiske lidelser hvor det vurderes behov for innleggelse kan innlegges 

av legevakt ved medisinsk avdeling. Psykiatriske pasienter innlagt ved medisinsk avdeling vil 

bli vurdert av personalet i voksenpsykiatrisk poliklinikk neste dag. 

http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/psykisk-helsevern-ny-samleforskrift.aspx
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Av de 14 sengene på døgnenheten er 2 satt av til lavterskel, krise eller akutte innleggelser.  

Psykiatrisk senter Mo i Rana 

DPS-et har bl.a. 8 døgnplasser og poliklinisk tilbud. I tillegg har de en niende seng som er en 

brukerstyrt plass. De har en psykiatrisk sykepleier i somatisk avdeling på sykehuset.    

5.2 Nordlandssykehuset HF 

Vesterålen DPS 

DPS-et har et døgntilbud med p.t. 18 døgnplasser ved enhetene i Stokmarknes, Straume og 

Andenes, med varierende grad av dagtilbud ved enhetene. Psykisk helsevern for voksne har 

ambulante team, akutteam og rusteam.   

Salten DPS 

Av totalt 24 døgnplasser er 2 senger forbeholdt pasienter med avtale om brukerstyrt plass. 

Senteret består av 2 allmennpsykiatriske team (Bodø og Fauske), psykoseteam, rusteam, 

habiliteringsteam og ambulant akutteam. I tillegg har de dagtilbud i form av et aktivitetstilbud 

for 8 både inneliggende og polikliniske pasienter.   

Lofoten Sykehus VOP  

Lofoten VOP har ikke egen definert døgnavdeling, men disponerer (i en samarbeidsmodell 

med somatisk avdeling) 5 senger. Sykehuset har poliklinikk for voksne, rusteam, psykiatrisk 

team i medisinsk avdeling og 2 dagenheter i Leknes og Svolvær.   

5.3 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

Senter for psykisk helse Nord -Troms, Storslett 

Senteret har en voksenpsykiatrisk poliklinikk inkl. ambulant team, en dagenhet og en 

døgnenhet med 6 behandlingsplasser.   

Senter for psykisk helse Midt – Troms, Silsand og Sjøvegan 

På Silsand er det etablert en poliklinikk for voksne inkl. ambulant team og en døgnenhet med 

12 senger. På Sjøvegan er det poliklinikk for voksne og en seksjon for dagbehandling.   

 Senter for psykisk helse Sør-Troms, Harstad 

Senteret har en voksenpsykiatrisk poliklinikk, en dagenhet og en døgnenhet med 12 senger. 

DPS-et har etablert et ambulant team, med 7 personer som skal gi et tilbud på hverdager til kl. 

22.00.  Ved VOP er det etablert et alderspsykiatrisk- og allmennpsykiatrisk team og et 

psykoseteam.  

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Tromsø og Storsteinnes 

Senteret har tilbud om akutt- og krisetjenester, poliklinisk og ambulant. Eget ambulant 

rehabiliteringsteam med ansvar for personer med psykoseproblematikk og omfattende 

funksjonsreduksjon.  ACT- team (Assertive Community Treatment) i samarbeid med Tromsø 

kommune. Senteret/avdelingen har sykehusfunksjoner integrert, og har ansvar for 

øyeblikkelig hjelp, også for pasienter som trenger opphold i lukket avdeling.  

Akuttenhet med 10 plasser i lukket akuttpost og Akutt-team med åpningstid 08.00-21.30 på 

hverdager, samt lørdager 14.00-21.30. Døgnenhet i Tromsø og Storsteinnes, til sammen 23 
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plasser og Rehabiliteringsenhet (team og post) med 8 plasser. Det er VPP (voksenpsykiatrisk 

poliklinikk) i Tromsø og Storsteinnes. Disse har etablert 2 brukerstyrte senger.    

Senter for psykisk helse Ofoten, Narvik og Ankenesstrand.  

Senteret har en voksenpsykiatrisk poliklinikk, en dagenhet og en døgnenhet med 12 plasser 

samt et psykiatrisk beredskapsteam. Beredskapsteamet disponerer 2 senger på sengeenhet og 

er et lavterskeltilbud.  

5.4 Helse Finnmark HF   

DPS Vest-Finnmark, Alta, Hammerfest og Talvik 

Har 2 sengeposter, en i Alta og en i Talvik med til sammen 19 plasser. VPP i Hammerfest og 

Alta.   

DPS Midt-Finnmark/Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) og Lakselv 

DPS-et for voksne i Lakselv består av døgntilbud med 8 senger (inkl. 4 til den samiske 

befolkningen), akutteam og VPP i Lakselv.    

DPS Øst-Finnmark, Tana og Kirkenes   

DPS-et består av en døgnenhet i Tana med 15 senger (planlegges redusert til 10 fra 15.04.12), 

VPP i Kirkenes og VPP i Tana.   

6. Godkjente institusjoner for bruk av tvungen psykisk 

helsevern med (TPH) og uten døgnopphold (TUD) i Helse 

Nord, samt antall plasser forbeholdt frivillige innleggelser 

6.1 Godkjente institusjoner for bruk av tvungen psykisk helsevern 

uten døgnopphold (TUD) i Helse Nord  

 

Helgelandssykehuset HF – TUD (Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold)  

Antall døgnplasser, kun frivillige innleggelser. DPS-ene er godkjent for TUD. 

Mosjøen psykiatriske senter 14 plasser 

Psykiatrisk senter Mo i Rana 9 plasser 

Psykiatrisk senter Ytre 

helgeland 

0 plasser 

 

Helse Finnmark HF – TUD 

Antall døgnplasser, kun frivillige innleggelser. Ingen DPS er godkjent for TUD, alle vedtak 

om tvang fattes av UNN HF/Åsgård. 

DPS Vest Finnmark   19 plasser 

DPS Midt-Finnmark/SANKS   8 plasser 

DPS Øst-Finnmark   15 plasser  
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6.2 Godkjente institusjoner for bruk av tvungen psykisk helsevern 

med (TPH) i Helse Nord, samt antall plasser forbeholdt frivillige 

innleggelser 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Oversikten over døgnposter og sengeplasser ved UNN som er godkjent for tvang med 

døgnopphold i henhold til Psykisk helsevernloven. Døgnenheten ved Senter for psykisk helse 

Sør-Troms har også en inaktiv godkjennelse for bruk av tvang (12 senger).  

Allmennpsykiatrisk klinikk Plasser Rus- og spesialpsykiatrisk 

klinikk 

Plasser        

Akuttpost Tromsø    10 Alderpsykiatri    14 

Døgnenheten Tromsø    14 Sikkerhetspsykiatri døgn     6 

Rehabiliteringsenheten 

Tromsø 
    8 

Sikkerhetspsykiatri 

Rehabilitering 
    6 

Akuttpost Nord   13 Utredning rus og psykiatri     8 

Subakuttpost Nord   11   

Akuttpost Sør   10   

Subakuttpost Sør   12   

Sum   78     33 

Totalsum TPH m/døgn 

 UNN HF 
111 

 
 

Antall døgnplasser (kun frivillige innleggelser).  

 

Allmennpsykiatrisk klinikk  

Senter for psykisk helse Nord-Troms   6 

Senter for psykisk helse Midt-Troms 12 

Senter for psykisk helse Sør-Troms 12 

Senter for psykisk helse Ofoten 
12 

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn 

Døgnenheten Storsteinnes 

 9 

Sum 
51 

  

Nordlandssykehuset HF  

Godkjent for tvang med døgnopphold etter psykisk helsevernloven.    

Rehabiliteringsavdelingen Plasser Akutt- og alderspsykiatrisk 

avdeling 

Plasser 

Enhet for nysyke med 

psykoseproblematikk (ENP) 

  

  19 

Akuttenhet sør  

10 

Rehabiliteringsavdeling 4     6  Akuttenhet Salten 12 

Rus og psykiatri (ROP)        8 Akuttenhet nord   10 

Sikkerhetsenhet   15 Alderspsykiatrisk seksjon og 

enhet 

12 

Allmenpsykiatrisk avdeling  Salten psykiatriske senter  
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Allmennpsykiatrisk enhet 

nord   

  10
1
 Allmenn psykiatrisk enhet D 12 

Allmennpsykiatrisk enhet sør   10
2
   

Døgnenhet for 

spiseforstyrrelser 

  12   

Sum   88   56 

Totalsum TPH m/døgn NLSH 

HF  
144   

  

Antall døgnplasser (kun frivillig innleggelse). DPS-ene er godkjent for TUD. 

 

Salten DPS   Vesterålen DPS   

Allmennpsykiatrisk enhet B  12 Avdeling Andenes  4 

  Avdeling Straume 6 

  Avdeling Stokmarknes 6 

Lofoten DPS     

VOP Lofoten   5
3
   

Sum TUD (antall vurderes 

redusert) 

34   

7. Tvangsbruk i psykisk helsevern i Norge og Helse Nord  
 

Registrerte og rapporterte tall til Norsk pasientregister (NPR) har vært forbundet med stor 

usikkerhet.  Derfor ble det i regi av arbeidsgruppen utarbeidet et mandat med en bestilling om 

en kartleggings- og kvalitetskontroll for å sikre enhetlig registrering og avdekke 

forbedringsområder for redusert og riktigere bruk av tvang i Helse Nord. Rapporten Tvungent 

psykisk helsevern i Helse Nord 2009 og 2010 – kartlegging av døgnopphold og 

registreringspraksis ble avlevert arbeidsgruppen i mai 2011. Rapporten var ment som et viktig 

tiltak i arbeidet med å redusere og få riktigere bruk av tvang i Helse Nord. Prosjektets 

overordnede mål har vært å avklare mulig ulik praksis og prosedyrer innad i regionen 

vedrørende registrering av tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne. Videre har målet vært å 

avdekke mulige forskjeller mellom institusjonene som kan benyttes som grunnlag for enhetlig 

praksis, og redusert bruk av tvang i regionen. Et mål med rapporten var at resultatene skal gi 

grunnlagsinformasjon som kan implementeres i det pågående regionale planarbeidet. Med 

bakgrunn i usikre data er det bestemt at rapporten om ”Kartlegging av døgnopphold 2009 og 

2010”, ikke skal benyttes i det videre arbeidet med planene.       

 

Omfang av tvang i psykisk helsevern i Norge har vært gjenstand for betydelig debatt og 

rapportering. Likevel har det vist seg vanskelig å skaffe pålitelige tall for omfanget av formell 

tvang i psykisk helsevern. Vanlige mål på omfang av tvangsinnleggelser er antall 

tvangsinnleggelser og antall tvangsinnlagte sammenlignet med befolkningstallet. Et annet mål 

er andel av innleggelser til psykisk helsevern under tvang sammenlignet med alle 

innleggelser. Tvangsrater sier noe om hvor stor del av befolkningen i et opptaksområde som 

er tvangsinnlagt, altså hvor ofte helsetjenestene i et område mener at det er nødvendig å bruke 

tvungent psykisk helsevern. Andel tvangsinnleggelser handler om hvor stor del av 

                                                           
1
 Tvang er sjelden benyttet 

2
 Tvang er sjelden benyttet 

3
  Senger ved Medisinsk avdeling  
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innleggelsene til psykisk helsevern som skjer med tvungen innleggelsesparagraf. Lav andel 

tvangsinnleggelser ved en institusjon kan derfor henge sammen med forhold i opptaksområdet 

og/eller det lokale tjenestesystemet. Eksempler kan være omfang av alvorlig psykisk lidelse i 

befolkningen, at de med risiko for tvangsinnleggelser henvises til andre institusjoner, at 

institusjonen har en profil som bidrar til at mange som ønsker innleggelse legges inn frivillig, 

eller at institusjonen praktiserer loven strengt og gjennom dette bidrar til frivillige 

innleggelser. Et område som satser på annen hjelp enn døgnbehandling ved alvorlig psykisk 

lidelse, kan få døgninstitusjoner med høy andel tvangsinnlagte, selv om tvangsratene i 

området er lave. Det er med andre ord mange ulike forhold som påvirker omfanget av tvang 

(11). 

 

Det har vært vanskelig å samle pålitelige tall for formell tvang, selv om det finnes relativt 

klare definisjoner, vedtak og dokumentasjon på dette området. Den enkelte kan oppleve tvang 

og press på en rekke ulike arenaer og måter. I tillegg til mangfoldet av mekanismer for makt 

og tvang, er det en utfordring å måle opplevelse slik at de kan sammenlignes eller telles. 

Konkret tvang kan observeres av en tredjepart eller ved videoopptak. Dette er 

ressurskrevende, og det er ved metoden vanskelig å fange opp mindre tydelige former for 

konkret tvang. Et gjentatt funn i forskningslitteraturen er at det er dårlig samsvar mellom 

opplevd tvang og pasientens formelle juridiske status. For eksempel er noen pasienter formelt 

tvungent innlagt, men ønsker å være i institusjon. Andre pasienter er formelt frivillig innlagt, 

men mener selv at de ikke bør være innlagt og at de er tvunget til å være i institusjonen. Det 

samme gjelder tvangsbehandling. Noen ønsker behandlingen som gis på grunnlag av vedtak 

om tvangsbehandling. Andre tilpasser seg behandling som de ikke ønsker, for eksempel fordi 

de vurderer at det ellers vil fattes vedtak om tvangsbehandling (11). 

Flere forskningsartikler (3,9) samt Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i de 

psykiske helsetjenestene (15) peker på mangelfull dataregistrering om tvangsbruk, derav 

mangelfull og dårlig datakvalitet. Rapportering viser mangelfull rapportering til Norsk 

pasientregister (NPR) fra institusjonene over tid. Dette gjør det vanskelig å fastslå utviklingen 

i andelen tvangsinnleggelser. Rapporteringen av data fra psykisk helsevern til Norsk 

pasientregister er til dels svært mangelfull, også når det gjelder innleggelsesformalitet. 

Analyser i SAMDATA Sektorrapport 2/08 av omfanget av tvungen observasjon og tvungent 

psykisk helsevern (16) er derfor basert på opplysninger om døgnopphold (ekskl. 

institusjonsoverføringer) ved utvalgte døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet for voksne.  

 

Norsk pasientregister (NPR) har en kjernerolle i dokumentasjon av aktiviteten i psykisk 

helsevern (PHV). Oppgaven er forankret i Helseregisterloven og i Forskrift om innsamling og 

behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften). 

Alle behandlingssteder i psykisk helsevern er rapporteringspliktige til NPR. Dårlig 

datakvalitet har gjort at omfanget på tvangsinnleggelser ikke kunne registreres på en 

forsvarlig måte for 2008. Som eksempel inneholder SAMDATA- rapport (2/09) for 2008 (9) 

ikke resultater på variabler som bruk av tvangsmidler, tvangsmedisinering og skjerming, slik 

den har gjort tidligere år. I 2009 ble det flere ganger påpekt at problemet med manglende eller 

mangelfulle data var vedvarende. Mangelfulle eller manglende data har mange og betydelige 

konsekvenser. Publikums tillit til helsetjenesten avhenger av at helsetjenesten ivaretar sitt 

oppfølgingsansvar. Pålitelig statistikk er nødvendig for god styring og kontroll av 

virksomheten. Når dette mangler er det vanskelig å sammenligne omfang og geografisk 

variasjon på et bestemt tidspunkt og å følge utvikling over tid. Innsamlet datamateriale kan da 

bare utnyttes i begrenset grad, og en mister et viktig grunnlag for god styring lokalt, regionalt 

og nasjonalt. Mangelfulle data om bruk av tvang i behandlingen står her i en særstilling fordi 

tvangsbruk utgjør et alvorlig inngrep for den enkelte pasient. Mangler svekker muligheten til 
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å følge med på hva slags tvangsmidler som blir brukt og hvor ofte de blir brukt i Helse Nord. 

Synliggjøring av data antas å være viktig for å stimulere til en reduksjon i bruken av tvang 

både ved innleggelse og i behandlingen. Et dårlig datagrunnlag vil i sin ytterste konsekvens 

kunne svekke pasientenes rettsikkerhet. Det at vi ikke kjenner tilstrekkelig omfanget av 

tvangsbruk i Helse Nord så vel som i Norge skyldes to mulige forhold: Enten at det ikke 

rapporteres på tvangsbruk eller at rapporteringen er begrenset. Dette igjen kan ha flere 

årsaker: Det kan skyldes mangel på kompetanse og kontinuitet i rapporteringsarbeidet og 

begrensninger i de tekniske systemene.  

 

En konsekvens av ulike registreringer gir vansker med å tolke data. At de data som registreres 

er pålitelige er vesentlig for å gi en oversikt over type tvang, omfang og hyppighet osv., samt 

gi mulighet for å kunne måle effekter av iverksatte tiltak. Det kan også være slik at det er 

indre sammenhenger i bruken av tvang som kan være relevante. For eksempel kan TUD og 

vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke bidra til at behandling foregår 

lokalt. Det kan dermed tenkes å redusere forekomsten av andre tvangstiltak, dvs. den 

institusjonelle tvangsbruken. Eventuelle indre sammenhenger i bruken av tvang kan være av 

betydning med tanke på problemstillingen ”riktig og redusert bruk av tvang”. Et svakt og 

utilfredsstillende datagrunnlag begrenser muligheten for å avdekke slike sammenhenger. 

Nasjonal strategigruppe (17) konsentrerte sin anbefaling rundt en sikring av løpende 

dataregistrering og muligheten for registrering på unik pasient. Sistnevnte er eksempelvis 

begrunnet i at det ved tilfeldighet kan være en enkelt pasient som står for en uforholdsmessig 

andel av bruken av mekaniske tvangsmidler i en periode ved en avdeling/enhet. Bruken av 

tvangsmiddel vil da likevel ikke være representativ for den ordinære tvangsmiddelbruken ved 

avdelingen/enheten. Absolutte og relative tall er beskrivende, ikke forklarende. 

I arbeidet fremover er det viktig å legge vekt på andre aspekter, særlig å lytte til de ulike 

miljøene, herunder både ulike deler av fagmiljøene, brukerne og pårørende. Dette for å holde 

fokus på god klinisk praksis, faglig tenkning, holdninger og forståelse, slik at best mulig 

klinisk praksis til en hver tid verdsettes og videreutvikles. Et klima hvor nye, og kanskje 

annerledes, erfaringer kan videreformidles og videreutvikles, hvor fagmiljøene kan se, lære og 

berike hverandre, bør understøttes. Dette med tanke på å styrke etiske refleksjoner, styrke 

pasientorienterte tiltak og videreutvikle de kliniske miljøene i å kontinuerlig ha 

oppmerksomhet på hvordan man kan bistå uten bruk av tiltak den enkelte ikke ønsker.  En slik 

tilnærming vil kreve tiltak av andre kategorier enn ytterligere kartlegging og styrking av 

datakvalitet. Tiltaksplanen har tilstrebet å ha oppmerksomhet også på dette. 
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8. Tiltaksplan 2012 -2015 - Mål og tiltak for redusert og riktig 

bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord 
 

Den overordnede målsettingen med den regionale planen er å oppnå redusert og riktig bruk av 

tvang i psykisk helsevern i Helse Nord. Dette kan gjøres ved å: 

- Øke frivilligheten ved innleggelse. 

- Bedre bruker- og pårørende medvirkning.   

- Kvalitetssikret bruk og bedre kunnskap om bruk av tvang, både ved innleggelse og under 

opphold.  

- Bedre dokumentasjon om tvangsbruk – riktig registrering og bedre datakvalitet. 

- Gi verdige transportordninger for psykiske syke – mindre bruk av politi. 

- Bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

- Ha verdige og gode bygg til de alvorligst psykisk syke.   

8.1 Øke frivillighet ved innleggelse i psykisk helsevern 
Frivillighetsvilkåret markerer at bruk av tvang er en subsidiær løsning. Det kreves at det har 

vært forsøkt å gi et behandlingstilbud på frivillig grunnlag, uten at dette har ført frem, eller det 

er åpenbart formålsløst å forsøke dette. Det siste viser i første rekke til situasjoner hvor 

vedkommende er helt ute av stand til å gi et gyldig samtykke.  

 

Psykisk helsevern skal som en klar hovedregel ytes på grunnlag av pasientens eget samtykke i 

tråd med samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven kapittel 4. Dette fremgår av 

psykisk helsevernloven § 2-1 første ledd.  

 

Økt involvering av brukerne kan bidra til økt frivillighet og dermed forebygge behovet for 

bruk av tvang. Bruk av kriseplaner og rettighetskontrakter (NOU 2011;9) kan være et viktig 

og effektivt verktøy for slik involvering. Det kan videre bidra til at krisesituasjoner håndteres 

på en god og trygg måte samt at pasientene gis avgjørende innflytelse på hendelsesforløpet. 

En akutt beredskaps- eller kriseplan kan inneholde viktig informasjon om varselsignaler, tiltak 

og behandling i forbindelse med sykdomsforverring og hvem brukeren ønsker skal bli 

kontaktet ved behov for ulike tiltak og eventuell innleggelse. Brukere som har eller har krav 

på individuell plan kan få tilbud om å utarbeide en slik kriseplan som en del av sin 

individuelle plan. Rådet for psykisk helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet en 

mal for kriseplan (www.psykiskhelse.no) (19).  

Gode tjenester i kommunene må blant annet også omfatte differensierte botilbud. Det er i dag 

mange pasienter som ikke kan utskrives fra psykisk helsevern pga mangel på et sted å bo, 

eventuelt mangel på tilrettelagt bolig, ofte med tilknyttede oppfølgings- og omsorgstilbud. 

Resultatet er at ressurser i psykisk helsevern bindes opp pga. manglende bo-tilbud i 

kommunene (15).  

En viktig forutsetning for omstilling innen psykisk helsevern, både i DPS og sykehus, er at 

kommunene har etablert et tilfredsstillende tilbud til mennesker med psykiske lidelser. 

Kommunenes tilbud er i dag forskjellig. Det betyr at hvilke tilbud pasienten får avhenger av 

hvilke kommune hun/han bor i. En viktig forutsetning for å nå målet om likeverdige tjenester 

er derfor også avhengig av et adekvat kommunalt tilbud. 

http://www.psykiskhelse.no/
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For mange pasienter skjer nye innleggelser akutt og dermed uten at de er planlagt. Dette fører 

for mange pasienter til gjentatte innleggelser i akutt-avdelingene. Med bedre utviklede 

kriseforebyggingstiltak, kriseplaner og lignende, vil rett innleggelse i flere tilfelle antas å 

kunne være på DPS, der pasienten og behandlere er kjent med hverandre fra før, og hvor 

tilbudet kan gis mest mulig nært til hjemmemiljø og i sammenheng med, og tilknyttet de 

ordinære, lokale tiltak. 

Brukerstyrte senger/innleggelse 

HOD har i Oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF for 2009 (2), bedt om at det prøves ut en 

ordning med brukerstyrte plasser, dvs. døgnplasser som i henhold til individuelle 

rettighetskontrakter innebærer at den enkelte bruker for en avgrenset innleggelsesperiode kan 

legge seg inn selv når vedkommende føler behov for det. Det vises til erfaringer fra UNN, 

NLSH og Jæren DPS.  

 

I Oppdragsdokument for 2010 fra HOD heter det at Helse Nord RHF (2) skal sørge for at 

gode erfaringer fra brukerbaserte tiltak kommer til anvendelse ved alle DPS, jf. relevante 

erfaringer fra prosjektene ”Brukerorienterte alternativer til tvang” (SINTEF 2008) og 

”Brukerstyrte plasser” mv. I Helse Nord er allerede tilsvarende erfaring gjort ved Døgnenhet 

Tromsø, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, UNN HF.  

  

Hensikten med å etablere brukerstyrte senger til pasienter med alvorlige psykiske lidelser er å 

gi et mer brukertilpasset og hensiktsmessig tilbud.  Gjennom disse tiltakene har pasientene 

beskrevet god nytte, opplevelse av reell brukermedvirkning og de øker pasientens autonomi, 

og trygghet for pasient og pårørende. En målsetting er bl.a. å redusere behovet for bruk av 

tvungent psykisk helsevern. 

Brukerstyrte innleggelser er en ordning ved en døgnpost der brukeren selv kan ringe og be om 

innleggelse. Brukeren kan selv ta kontakt når som helst på døgnet og man trenger ikke 

involvere noen henvisende lege. Oppholdet kan gjøres om til ordinær innleggelse dersom 

begge parter er enige. Ordningen gjelder brukere som er godt kjent ved døgnposten og som 

har inngått kontrakt om bruk av denne ordningen. Kontrakten er basert på gjensidig tillit, og 

kan fornyes (21).  

De fleste DPS-er har i dag ulike former for tilbud om bruk av døgnplasser hvor det ikke trengs 

henvisning for å bli innlagt. Det er ofte et ønske om å ha lav terskel for bruk av døgnplass ved 

behov.   

Etablering av ambulante akutteam (AAT) ved DPS-ene 

Helse og omsorgdepartementet har i Oppdragsdokument til Helse Nord RHF for årene 2008, 

2010 og 2011 (2) bedt om at det skal gjennomføres omstilling av tjenestene, slik at 

sykehusfunksjonene blir spisset og DPS-ene blir satt i stand til å utføre de oppgaver som 

forventes, jf. Helsedirektoratets veileder for DPS. Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for at 

nødvendige akuttfunksjoner kan etableres ved DPS-ene. Helse Nord RHF skal gjennomgå 

funksjons- og arbeidsfordeling innen psykisk helsevern med bakgrunn i tilrådning fra 

Nasjonal strategigruppe II (18).  

 

Etablering av ambulante akutt team (AAT) er også gitt i mange andre helsepolitiske 

dokument, som for eksempel Muusmann og Agenda sin kartlegging av DPS i Norge i 2008, 

DPS-veilederen fra 2006, Nasjonal strategigruppe II, (2010), rapporten fra Helsedirektoratet, 

”Du er kommet til rett sted”. Om Ambulante akuttjenester ved DPS refereres at det i St. prop. 
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No. 1 (2004-2005) kreves at Ambulant akuttilbud skal etableres på samtlige DPS innen 

utgangen av 2008.  I ”Statsbudsjettet 2011” forventes at DPS skal være veien inn og ut av 

spesialisthelsetjenesten, noe som bl.a. betyr at nødvendige akuttfunksjoner må være etablert.  

I ”Samhandlingsreformen” forventes en sømløs tjeneste som ser hele den akuttmedisinske 

kjede i sammenheng til det beste for pasienten og som utnytter ressursene på en best mulig 

måte. NOU om ”Drap i Norge i perioden 2004 – 2009” støtter satsing på aktivt oppsøkende 

team innen psykisk helsevern. Ambulant virksomhet regnes som spesielt egnet ved tidlig 

intervensjon og for å fange opp de som i korte eller lengre perioder faller ut av de ordinære 

polikliniske eller døgnbaserte tilbudene, for eksempel ved tilbakefall til rus (21).  

Målsettingen med ambulante akutteam er å gi pasienter som er på vei til å bli innlagt i 

sykehus, tilbud om et reelt og troverdig alternativ i sitt eget hjem, eventuelt annet 

oppholdssted.  Hensikten er å gi pasient, pårørende og innleggende instans mulighet å velge 

vurdering og behandling i det for pasienten tryggeste og minst restriktive miljøet. Dette gir 

reell valgmulighet og medfører større brukermedvirkning enn det som er mulig innen 

institusjonens rammer. Det er lettere å se for seg at man oppnår muligheten for ”rett pasient på 

rett sted til rett tid”. Når spesialisthelsetjenesten er sammen med pasienten i sitt hjemmemiljø 

gir dette mulighet for å vurdere og behandle pasienten i den sammenhengen han/hun lever i, 

både i forhold til andre viktige personer, bolig, økonomiske konsekvenser for pasienten og 

arbeids-/studieforhold. Dette betyr at det ambulante teamet leverer en annen tjeneste til 

pasienten enn det som er mulig under en innleggelse i sykehus. Videre er det mål om å øke 

tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten, redusere presset på sykehusnivået, mindre 

krenkende innleggelser i akuttavdeling og redusert bruk av tvang. Akutteam må ha nødvendig 

kompetanse på spesialistnivå og bør vurdere pasientene før evt. innleggelse i akuttavdeling.  

Det er viktig å se akutteam og akuttavdeling som en del av det totale akuttilbudet og i en 

helhetlig sammenheng. Akutteam bidrar til bedre kvalitet i akuttjenesten, færre innleggelser 

og øket brukertilfredshet. Akutteamet skal levere på pasientens og pårørendes premisser, 

fortrinnsvis i pasientens hjem (21). 

Helsedirektoratet har gitt et oppdrag til www.akuttnettverket.no om å utarbeide anbefaling for 

etablering av ambulante akutteam. Når anbefalingen er ferdig utarbeidet, bør disse følges.   

 

Avtalte og frivillige innleggelser vil for mange være rett behandling og vil i vesentlig grad 

også være mindre belastende for pasienten enn hva ikke planlagte innleggelser er. Dette vil 

kunne føre til såkalte re-innleggelser (ny innleggelse innen 30 dager etter den forrige), men 

likevel være et tiltak som kan bidra til økt frivillighet. 

Et viktig mål i en helhetlig behandling, er at brukernes og pårørendes erfaringskunnskap er 

likeverdig med den helsefaglige kunnskapen. Helseforetakene må involvere brukere og 

pårørende i arbeidet.   

 

Oppsummering av tiltak for å øke frivilligheten ved innleggelse  

1. HF-ene ved DPS skal utvikles til å ha nødvendige akuttfunksjoner slik at alle 

henvendelser kan rettes dit uavhengig av tid på døgnet. DPS forutsettes å være veien 

inn og ut av spesialisthelsetjenesten, jf. Nasjonal strategigruppe II psykisk helsevern og 

http://www.akuttnettverket.no/
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TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), rapport om utvikling og oppgradering av 

DPS-ene
4
 - Arbeids og ressursfordeling DPS og sykehus (18).    

2. Helseforetakene skal i samarbeid med brukerorganisasjonene utvikle og gjennomføre 

en spørreundersøkelse som obligatorisk forelegges frivillige og tvangsinnlagte 

pasienter ved utskrivning – for å få frem erfaringer fra innleggelsen.    

3. Kommunene må gi gode og verdige bo-tilbud 

4. HF-ene ved DPS skal ha akutt- og krisetjenester. Fra 2013 bør disse tjenestene ha 

utvidet åpningstid hele døgnet
5
. 

5. HF-ene ved DPS skal etablere egne ambulante akutteam eller samarbeide med andre 

DPS eller sykehus der lokale tilpasninger tilsier dette
6
. Dette etter ”Anbefalinger for 

ambulante akutteam” i psykisk helsevern for voksne i Norge, se 

www.akuttnettverket.no 

6. DPS skal etablere ordninger med avtalebaserte brukerstyrte innleggelser
7
, for eksempel 

etter modell fra NLSH og Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, UNN 

7. HF-ene bes å gjennomgå dagens praksis når det gjelder tidspunkt for paragrafvurdering 

ved innleggelse. Det bes om å tilstrebe en ordning som best mulig understøtter 

frivillige tilbud, samtidig som god rettssikkerhet ivaretas. Tilbakemelding om 

endringer i rutiner og eventuelle resultater for bruk av tvang er ønskelig.   

8. HF-ene skal utvikle behandlingstilbud som er reelle alternativ eller supplement til 

medikamentell behandling.   

 

8.2 Bruker- og pårørende medvirkning   
Som en del av arbeidet med å utvikle en psykisk helsetjeneste basert på en brukerorientert og 

mestringsfremmende behandlingsfilosofi, er det derfor nødvendig å redusere og sørge for en 

riktigere bruk av tvang (15). 

Brukemedvirkning på individ – og systemnivå er et bærende prinsipp i organisering av det 

psykiske helsevernet. Brukermedvirkning er hovedbegrunnelsen for føringene i 

Opptrappingsplanen (1), som vektla utvikling av tilbud i kommunene og et desentralisert og 

mer tilgjengelig psykisk helsevern. 

I arbeidet med å sikre økt frivillighet og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene må 

det legges til rette for gode pasientforløp gjennom: 

 Tidlig oppdagelse og forebyggende helsearbeid 

 Tilgjengelige og sammenhengende helsetjenester 

 Oppfølging av personer med en alvorlig psykisk lidelse og tilrettelagte tilbud i 

kommunene 

 Aktiv involvering av brukere og pårørende  

 God beredskap, kompetente og tilgjengelige akuttjenester 

Aktiv involvering av brukerne vil for spesialisthelsetjenesten kunne måtte føre til endring av 

hvilke synspunkter som vektlegges i behandlingen, både på individnivå, samt endringer på 

                                                           
4
 Krav i Oppdragsdokument (OD)fra HOD til Helse Nord RHF 2011  

5
 Krav i OD fra HOD til Helse Nord RHF 2011  

6
 Krav i OD fra HOD til Helse Nord RHF 2011 

7
 Krav i OD fra HOD til Helse Nord RHF i 2009, 2010 og 2011  

http://www.akuttnettverket.no/
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systemnivå (15). 

Konkrete tiltak for å etterkomme anmodningen fra nasjonal strategigruppe II (19) bør utvikles 

og etterstrebes. 

Pårørende er ofte en viktig ressurs, og har også en rettslig stilling i forhold til pasienten, 

helsepersonell og helsetjenesten. Mange pårørende er også sentrale omsorgspersoner med 

betydelig kjennskap til og kunnskap om pasienten. Desentraliseringen av omsorgen og 

tilbudet til personer med psykiske lidelser har gitt pårørende en større rolle.  Undersøkelser 

viser at involvering av pårørende kan redusere faren for tilbakefall, føre til færre symptomer, 

bedre pasientens sosiale fungering og gi en økt opplevelse av mestring og tilfredshet hos 

pasient og pårørende. Involvering av pårørende vil dermed kunne være en viktig 

kvalitetssikring av den helsehjelpen som gis. Dette gjelder både ved akutte innleggelser og 

ved langvarig oppfølging.  

Mye av grunnlaget for god helse i oppveksten og gjennom livsløpet legges i barne- og 

ungdomsårene. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, 

forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, 

beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. 

Flere kommunale tjenester er i en gunstig posisjon til å kunne identifisere både risikofaktorer 

og psykiske helseproblemer tidlig, og kan intervenere overfor disse problemene slik at de ikke 

utvikler seg til mer alvorlige lidelser.  

God tilgjengelighet til helsetjenester og kunnskap om psykiske lidelser hos sentrale 

tjenesteytere som fastlege, helsestasjon og skolehelsetjeneste, er viktig for å kunne oppdage 

symptomer på alvorlige psykiske lidelser og igangsette behandling tidlig i sykdomsforløpet. 

Befolkningen må også ha en grunnleggende kunnskap om psykisk helse, hvor man kan 

henvende seg med psykiske helsespørsmål, og hvordan man kan få hjelp for seg selv og sine 

nærmeste. De siste årene har Helsedirektoratet gjennomført flere befolkningskampanjer for å 

bidra til økt åpenhet om psykiske lidelser og kunnskap om hvor man kan få hjelp (17). 

Oppsummering av tiltak bruker- og pårørende medvirkning   

1. Brukerutvalg /brukerråd i foretakene skal regelmessig forelegges tallene for bruk av 

tvang etter psykisk helsevernloven. 

2. Det bør legges til rette for gode og helhetlige pasientforløp 

3. Brukerdeltagelse i prosjekter som omhandler økt grad av frivillighet i behandlingen.  

4. Opplæring av helsepersonell om pårørendes rettigheter og helsepersonellets plikter. 

5. Følge opp og implementere veilederen ”Pårørende en ressurs”, og det må etableres 

rutiner som sikrer at tiltakene gjennomføres i praksis.   

6. Sikre systematisk tilbakemelding fra brukere og pårørende under og etter behandling.  

7. Helsepersonell skal gi systematisk tilbakemeldinger og veiledning til bruker og 

pårørende i å mestre egen situasjon.  
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8.3 Kvalitetssikret bruk av tvang og bedre kunnskapen om bruk av 

tvang ved innleggelse, under og etter opphold 
 

Helse Nord skal tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Helse Nord skal i henhold til 

målsettingen i den nasjonale kvalitetsstrategien (2005-2015), tilby tjenester som er 

virkningsfulle, er trygge og sikre, involverer brukerne og gir dem innflytelse, er samordnet og 

preget av kontinuitet. De skal også være tilgjengelig og rettferdig fordelt og utnytte ressursene 

på en god måte (30).  

Det er utarbeidet en kvalitetsstrategi i Helse Nord, hvor det overordnede målet er å forbedre 

pasientsikkerheten og kvaliteten på tilbudet til pasientene (31).     

God kvalitet forutsetter fagutvikling for bruk av tvungent psykisk helsevern. Kontinuerlig 

kvalitetsforbedring må derfor være en integrert aktivitet i tjenestene.  

 

Oppsummering av tiltak for å sikre god kvalitet og bedre kunnskapen om bruk av tvang   

1. Helse Nord RHF skal bidra til at de Kliniske etiske komiteene (KEK) i kommuner og 

helseforetak inkluderer etiske problemstillinger innen psykisk helsevern, herunder 

bruk av tvang. Brukerne må involveres i arbeidet. 

2. Brukere og pårørende skal delta i evaluering og bruk av behandlingsmetoder og 

rutiner for pasientoppfølging. Gjennomføring av 

brukerundersøkelser/erfaringsundersøkelser må tas i bruk.   

3. Helseforetakene skal følge opp krav fra Nasjonal strategigruppe II psykisk helse og 

TSB i rapporten som handler om tvang, hvor det heter at innen 01.04.2011 har 

helseforetakene analysert problemstillingene rundt "mangegangs innlagte" og utformet 

konkrete handlingsplaner i samråd med andre etater (f.eks. politi, barnevern, 

kommune) om hvordan de kan hjelpe aktuelle pasienter bedre enn ved gjentatte 

tvangsinnleggelser.  

4. Helse Nord RHF skal sikre at det gis felles opplæring i temaer som frivillighet i 

behandlingen, mestringsfremmende metoder og lavterskeltenkning. Det er også 

nødvendig med opplæring i lovverket (psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven 

og helsepersonalloven, herunder menneskerettigheter). Opplæring bør gis til 

nøkkelpersonell i kommunene (fastlege, legevakt, psykisk helsearbeidere, ansatte i 

omsorgsboliger og det psykiske helsevernet (faglige ansvarlige, ledere, ansatte).  

(e-læring er et alternativ). 

5. Helse Nord RHF skal sikre at innholdet i psykiaterutdanningsprogrammet innholder 

forhold knyttet til tvang og frivillighet i psykisk helsevern.  

6. Helse Nord RHF skal sammen med HF-ene etablere system for registrering av 

pasientinformasjon som gjør det mulig å følge pasientforløp innenfor det psykiske 

helsevernet. 

7. Helse Nord RHF skal sikre at det etableres felles arena for kunnskaps- og 

erfaringsutveksling i regionen.  

8. Alle deler av det psykiske helsevernet skal ha en etisk standard som sikrer god 

vurdering og praksis når en fratar en bruker samtykkekompetanse, og at brukere 

behandles med verdighet.  

9. Alle deler av det psykiske helsevernet og den kommunale psykiatritjenesten skal 

samhandle godt og effektivt rundt pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern.  
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8.4 Bedre dokumentasjon og datakvalitet  
I Helse Nord er det knyttet stor usikkerhet til registrerte og innrapportterte tall til Norsk 

Pasient Register (NPR), om bruk av tvang i psykisk helsevern. For å få et nøyaktig svar på 

nivået for bruk av tvang er det viktig å få lik registrering av data. Tiltakene nedenfor vil bidra 

i arbeidet med å nå dette målet.  

Oppsummering av tiltak for å bedre dokumentasjon om tvangsbruk og bedre 

datakvalitet 

1. Helseforetakene skal følge Strategi for bedre datakvalitet 2011- 2014 fra NPR (IS-

1890) (26). 

2. Det skal gis opplæring i bruk av registreringsveilederen. 

3. Helse Nord RHF må sikre at det gis enhetlig registrering og opplæring i registrering 

ved innleggelse ved TUD.  

4. Registrering av alle vedtak skal gjennomføres etter psykisk helsevernloven og etter en 

felles standard som er utarbeidet av KITH og Helsedirektoratet. Standarden skal 

implementeres i EPJ-systemet. Dette skal registreres elektronisk slik at data gjøres lett 

tilgjengelig for institusjonen, kontrollkommisjonen og sentrale myndigheter, herunder 

NPR (etter en felles standard, registreringsveileder) (22,23). 

5. Det skal utarbeides skriftlige rutiner for registrering i PAS/DIPS (og i protokollene). 

6. Helse Nord RHF må ivareta alle sider som er knyttet til tvang og datakvalitet i 

forbindelse med FIKS (Felles innføring av kliniske systemer). 

7. Helse Nord RHF skal sammen med HFene etablere system for registrering av 

pasientinformasjon som gjør det mulig å følge pasientforløp innenfor det psykiske 

helsevernet. 

8. Helse Nord RHF skal avklare/presisere praksis omkring forholdet tvungent vern uten 

døgnopphold og samtidig ønske om innleggelse. Dette for å sikre lik praksis og 

registreringspraksis ved innleggelser av pasienter som er på tvungent psykisk 

helsevern uten døgnopphold (TUD), herunder sikre lik og riktig bruk av 

registreringsveileder. Opplæring i registrering må i denne sammenheng også sikres. 

8.5 Verdige transportordninger for psykiske syke – mindre bruk av 

politi 
HOD har i Oppdragsdokumentene for 2009 og 2010 sagt at Helse Nord RHF skal sørge for 

gode og verdige transportordninger for psykisk syke, som bidrar til at bruken av tvang og av 

politi reduseres til et minimum.  

 

Lange avstander til sykehusene i Bodø og Tromsø kan være utfordrende for transport av 

alvorlige psykisk syke, spesielt fra Helgeland, Vesterålen, Lofoten og i Finnmark.        

Helse Nord RHF har vurdert det uaktuelt å etablere særlige organisatoriske transportløsninger 

(eks. psykebil) psykisk syke. Dette da tjenesten ikke vil kunne gi et likeverdig tilbud i en 

landsdel med store geografiske avstander og varierende kommunestørrelse (42 av 88 

kommuner har under 2000 innbyggere). En slik tjeneste kan være fordelaktig i de største 

kommunene i landet. 
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I Helse Nord er det i dag 6 ambulansefly, 2 ambulanse helikopter og 81 

bilambulansestasjoner. Helse Nord har vært tydelig på at bil-, båt- og luftambulansetjenesten 

bør ha hovedansvar for ambulansetransport. Politi bare skal involveres av sikkerhetsmessige 

grunner.  

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det utarbeidet retningslinjer for 

ambulansetjenesten som skal sikre dette. I tillegg er det laget rutiner i sykehuset, ved mottak 

av akuttinnsøkte pasienter, som forsøker å minimalisere den tiden politiet må være tilstede når 

de har fulgt pasienter til sykehuset. Helgelandssykehuset HF har også laget forslag til 

retningslinjer, som er sendt på høring. 

For å redusere transporttid mellom kommuner og sykehus benyttes luftambulansetjenesten i 

stor grad i Finnmark og noe på Helgeland. I 2009 ble luftambulanse benyttet 149 ganger for å 

transportere psykisk syke pasienter fra Finnmark, 38 fra Helgeland og kun 5 oppdrag i Troms. 

Fartøysjefen på flyambulansen har det overordnede ansvaret for sikkerheten om bord i flyet. 

Fartøysjefen har derfor rett til å vurdere om politi skal følge pasienten og kan avvise 

oppdraget av sikkerhetsmessige årsaker.  

Helse Finnmark HF arbeider med et prosjekt for å redusere bruk av politi ved 

luftambulanseoppdrag. Det er under etablering en ledsagerordning/følgepersonell med 

helsepersonell, som i stor grad skal erstatte politifølge. UNN HF har to prosjekt som her kan 

ha betydning. Disse er desentralisert vakt ved bruk av videokonferanse (DeVaVi) og et 

prosjekt for opplæring av ambulansearbeidere i transport/behandling av psykiatriske 

pasienter. 

Oppsummering av tiltak for å gi verdige transportordninger for psykisk syke - mindre 

bruk av politi 

1. Helse Nord RHF skal sammen med HF-ene revidere retningslinjer for samarbeid med 

og bistand fra politiet ved etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern.  

2. HF-ene skal utarbeide retningslinjer for organisering, transport og ledsagelse av 

pasienter som skal til øyeblikkelig hjelp innleggelse i psykiatrisk avdeling. I den 

forbindelse vises det til arbeidet som er gjort av UNN HF. UNN har utarbeidet 

følgende:   

a) Retningslinjer for organisering av transport og ledsaging av pasienter som skal til 

øyeblikkelig hjelp innleggelse i psykiatrisk avdeling  

b) Prosedyre i forbindelse med ledsagelse av pasient til øyeblikkelig hjelp innleggelse 

i psykiatrisk avdeling. 

c) Retningslinjer for økonomisk oppgjør mellom UNN HF og kommunene ved: 

kommunal ledsagelse av pasient til/fra spesialisthelsetjenestene og kommunal vakt 

ifm innleggelse av pasient ved UNN.  

            www.unn.no/avtaler-og-retningslinjer/category21244.html  

www.unn.no/getfile.php/UNN-Internett/Enhet/Samhandling-

telemed/Dokumenter/Retningslinjer%20Transport%20Psyk%20syke.pdf 

www.unn.no/getfile.php/UNN-Internett/Enhet/Samhandling-

telemed/Dokumenter/Prosedyre%20Ledsagelse1.pdf 

http://www.unn.no/avtaler-og-retningslinjer/category21244.html
http://www.unn.no/getfile.php/UNN-Internett/Enhet/Samhandling-telemed/Dokumenter/Retningslinjer%20Transport%20Psyk%20syke.pdf
http://www.unn.no/getfile.php/UNN-Internett/Enhet/Samhandling-telemed/Dokumenter/Retningslinjer%20Transport%20Psyk%20syke.pdf
http://www.unn.no/getfile.php/UNN-Internett/Enhet/Samhandling-telemed/Dokumenter/Prosedyre%20Ledsagelse1.pdf
http://www.unn.no/getfile.php/UNN-Internett/Enhet/Samhandling-telemed/Dokumenter/Prosedyre%20Ledsagelse1.pdf
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3. Helse Finnmark HF skal gjennomføre et prosjekt for å redusere bruk av politi ved 

luftambulanseoppdrag. Det skal etableres en ledsagerordning/følgepersonell med 

helsepersonell, som i stor grad skal erstatte politifølge. Erfaringene fra prosjektet skal 

formidles til de tre andre helseforetakene.  

4. Helseforetakene bes om å utdanne ambulansepersonell i samarbeid med kommunene, 

etter modell fra UNN HF.  

8.6 Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten 
Kommunehelsetjenesten har en sentral rolle ved etablering av tvungent psykisk helsevern 

gjennom henvisningskravet, og er også ofte involvert i gjennomføring av tvungent psykisk 

helsevern uten døgnopphold. Dersom kommunene skal kunne løse sine oppgaver på en god 

måte forutsetter det at spesialisthelsetjenesten understøtter kommuner og fastleger i deres 

arbeid. Bistand fra DPS må kunne gis både ved direkte eller indirekte pasientkontakt. Psykisk 

helsevern for voksne er betydelig styrket gjennom etablering av DPSer over hele landet, men 

det er store geografiske forskjeller i tilbudet. Dette gjelder ressurser, tjenestetilbud, faglig 

innhold og kvalitet (15,19). Manglende utbygging og desentralisering av 

behandlingsoppgaver og ressurser kan få konsekvenser for samspillet rundt pasienten og 

dermed for tilgjengeligheten og ressursutnyttelsen i hele det psykiske helsevernet (24).  

Kommunene har viktige oppgaver innenfor det samlede tilbudet til mennesker med psykiske 

lidelser. Med den planlagte Samhandlingsreformen vil kommunenes ansvar og oppgaver 

utvides ytterligere (5). Kommunene skal kunne tilby differensierte bo - og omsorgstilbud, 

psykisk helsearbeid/ hjemmesykepleie, hjemmetjenester, støttekontakter, lavterskel 

helsetjenester, oppsøkende tjenester, arbeid, skole og fritidstilbud. Det har vært vekst i 

brukerrater og dekningsgrader for alle de kommunale tjenestene rettet mot mennesker med 

psykiske lidelser og problemer gjennom Opptrappingsperioden (1). Pasienttellingen i 

døgnavdelingene i det psykiske helsevernet for voksne viser at en vesentlig del av pasientene 

har et mangelfullt tilbud i sin hjemkommune. Manglene er særlig knyttet til behovet for et 

botilbud med tilstrekkelig tett oppfølging, tilbud om støttekontakt og tilrettelagt arbeid. 

Manglene i det kommunale tilbudet påvirker sannsynligvis omfanget av tvangsinnleggelser i 

det psykiske helsevernet. Tilbakemeldinger fra tjenestene tyder eksempelvis på at en del som 

kunne vært skrevet ut til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, holdes tilbake i det 

psykiske helsevernet fordi kommunen ikke kan stille med tilfredsstillende bolig og 

oppfølging. Det er av sentral betydning for det tvangsreduserende arbeidet at de kommunale 

tjenestene greier å møte brukernes behov for tilrettelagte tjenester på en tilfredsstillende måte.  

Personer med alvorlige psykiske lidelser vil ofte ha behov for koordinerte tjenester og stabil 

kontakt og oppfølging over tid. Det er av grunnleggende betydning å oppnå en god allianse og 

samhandling med den enkelte. Individuell plan (IP) er et viktig verktøy for å oppnå helhetlige 

og koordinerte tjenester basert på brukerens egne ønsker og behov (19).  

Forpliktende og løpende samarbeid mellom kommuner og helseforetak  

 

Det er en stor utfordring for pasientene at helsetjenestene ikke er godt nok samordnet. 

Samhandling er avgjørende for å få til arbeidet med omstilling og utvikling i psykisk 

helsevern. Mennesker med en psykisk lidelse har ofte behov for tjenester fra ulike sektorer og 

forvaltningsnivåer samtidig. Det må legges til rette for en slik samtidighet og ses som en 

oppgave å bidra aktivt til å etablere behandlingsnettverk på tvers av sektorgrenser og 

forvaltningsnivåer. 
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Kommunens behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten vil også avhenge av 

kommunehelsetjenestens egne ressurser og kompetanse. Noen oppgaver kan ligge i 

grenseland/gråsone mellom kommune, fengselsvesen (der det er aktuelt) og 

spesialisthelsetjenester og ofte kan det være behov for tjenester fra begge nivåer samtidig. 

En problemstilling er avbrutt tilbud fra kommunen under døgnopphold, enten dette er 

kortvarlig eller langvarig. En bør vurdere hensiktsmessigheten ved samtidighet i 

tjenestetilbudet også under døgnopphold. 

Regjeringen lanserte sommeren 2009 en samhandlingsreform med vekt på økt integrering av 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  For det samlede tilbudet til mennesker 

med psykiske lidelser er kommunenes videre satsing særlig viktig. Samhandlingsreformen 

St.meld.nr.47 (2008-2009) (5) er en viktig forutsetning for den pågående og fremtidig 

omstilling innen psykisk helsevern, både i DPS og sykehus. Økte forventninger om en 

kompetent og tilgjengelig spesialisthelsetjeneste fokuseres i meldingen. 

Spesialisthelsetjenesten må utvikles i en tydeligere spesialisert retning kombinert med 

utarbeidelse av standardiserte pasientforløp og ivaretakelse av pasientens behov for 

koordinerte tjenester. For å bedre samhandling og bidra til helhetlige tjenester er det vesentlig 

at det etableres strukturer og forpliktende avtaler. Under følger forslag til konkrete tiltak der 

dette ikke allerede er etablert, jf. Helsedialog (www.helsedialog.no).   

Oppsummering av tiltak for å bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten
 
 

1. HF-ene skal sammen med kommunene utarbeide gode prosedyrer for vurdering og 

håndtering av akutte situasjoner, spesielt for legevakten. Legevakten må kjenne til 

alternative ordninger som er etablert for å unngå å begjære tvangsinnleggelse. DPS har 

en viktig oppgave å bistå legevakten (Oppdragsdokument 2012). 

2. HF-ene skal sammen med kommunene styrke arbeidet omkring individuelle planer og 

kriseplaner. DPS og sykehusavdelinger skal i samarbeid med kommuner utarbeide 

kriseplaner for pasienter som har vært innlagt tidligere. Dette for å sikre at 

krisesituasjoner håndteres på en god og trygg måte og at pasienten gis innflytelse på 

behandlingsforløpet. En kriseplan kan inneholde viktig informasjon om varselsignaler, 

tiltak og behandling i forbindelse med sykdomsforverring og om hvem brukeren 

ønsker skal bli kontaktet ved behov for ny innleggelse. Brukere som har eller har krav 

på individuell plan kan gis tilbud om en kriseplan som en del av sin individuelle plan.  

3. HF-ene må etablere et systematisk samarbeid med kommunene omkring pasienter med 

omfattende og sammensatte behov. Dette med målsettingen at disse gis et best mulig 

tilbud i tråd med prioriteringsanbefalinger, herunder også tilrettelagte boliger og 

adekvat oppfølging. 

4. Helseforetakene bør i samarbeid med kommunene analysere problemstillingene rundt 

"mangegangsinnlagte" og utforme konkrete handlingsplaner i samråd med andre etater 

(f.eks. politi, barnevern, ulike kommunale etater), om hvordan de kan hjelpe aktuelle 

pasienter bedre enn ved gjentatte tvangsinnleggelser. 

 

http://www.helsedialog.no/
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8.7 Verdige og gode bygg til de alvorligste psykisk syke   

Status for Nordlandssykehuset HF- psykisk helsevern- Rønvik  

Akutt enhet Salten – 1. etg. Fløy F/N (nybygg) er i bra stand. 

Akutt enhet Nord – 1.etg. fløy G/H er i bra stand. 

Akutt enhet Sør – 1. etg. Fløy C/D er i bra stand. Sikkerhetspost (nybygg) er i ok stand. 

Bygningsteknisk tilstand er ok ved alle akutt- og sikkerhetsposter.   

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Psykisk helsevern- Åsgård   

Akuttpost bygg 6 plan 1 er en av de dårligste postene ved Åsgård. 20 mill. kroner er satt av til 

vedlikehold ved Åsgård i 2012. 

Subakutt bygg 1 plan 2 ble opprustet i fjor, når dekning for Ofoten ble flyttet til Åsgård. 

Denne posten ble påbegynt vedlikehold allerede i 1990 og er per dato i ok stand. 

Sikkerhetspost er i rimelig bra bygningsteknisk tilstand. 

Akutt avdeling med skjerming. Gjelder primært spiseforstyrrelser. Posten er i bra stand. 

     

Bilde 1. Bildet viser en del av bygningsmassen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

Åsgård. Bygningen er fra 1961. 

Generelt er den bygningsmessige standarden ved UNN HF Åsgård i dårlig forfatning og det er 

beregnet at en fullverdig oppgradering vil beløpe seg til 500-600 millioner kroner. 

Oppsummering av tiltak 

1. Helse Nord RHF må utarbeide retningslinjer for hvordan bygg innen psykisk 

helsevern skal være, spesielt må det avklares hvordan det bygningsmessige skal 

tilpasses behovet til de som legges inn på tvang.  

2. Dokumentet må si noe om målsettinger, metode, begrensninger og muligheter i bygg 

som skal behandle alvorlige syke. Dokumentet må si noe om hvilke prinsipper som 

bør ligge til grunn for utforming av bygg for psykisk helse. 
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3. Enheters utforming skal motvirke uro, aggresjon, vold og tvangsbruk, motvirke 

forvirring og angst og motvirke passivisering.    

4. Helse Nord RHF skal se til at allerede etablert regelverk vedrørende bygningsmessige 

forhold overholdes og at HF-ene prioriterer i henhold til dette. 

9. Oppfølging og gjennomføring i helseforetakene 
 

1. Helseforetakene skal sikre god forankring av foreliggende plan i eget foretak og 

samarbeidspartnere.    

2. Helseforetakene skal utarbeide lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang for 

voksne med en tidsplan for gjennomføring. Planen skal være utarbeidet og 

styrebehandlet i løpet av 2012. Det forutsettes god bruker, pårørende og ansatte 

medvirkning.   
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SAMMENSTILLING AV HØRINGSUTTALELSER (HØSTEN 2011)TIL 
PLAN FOR REDUSERT OG RIKTIG BRUK AV TVANG I HELSE NORD 
RHF, TILTAKSPLAN 2012 – 2015  
 
FRA UTTALELSER, KOMMENTARER OG GENRELLE RÅD  
Regionalt  
Brukerutvalg 
Helse Nord  

Dokumentasjonen for behov for bruk av politi ved transport er for dårlig. 
Det er behov for en mer tilrettelagt transport, jfr. tilrettelagte ambulanser i Helse Bergen 

Mental Helse  
Bodø  

Verdige transportordninger for psykisk syke - mindre bruk av politi. Dette fordi det er sak 
som vi jobber med i vårt lokallag og som også fylkeslaget ga uttalelse til fra sitt årsmøte i 
år. 

Mental Helse  
Hemnes 

Vi håper planen blir vedtatt og trer i kraft så fort som mulig. 
 

Mental Helse  
Finnmark Alta 

Status Kap. 1,side 12, siste avsnitt. 
Her beskrives den store forskjellen i tvangsinnleggelser og bruk av 
tvangsmidler i Helse Nord. Pasienter fra Finnmark har en helt klar større 
risiko for tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler enn ellers i Helse 
Nord. sitat: ”Det er ikke gjort rede for betydningen av denne forskjellen, verken 
i forhold til omfang, eller eventuelle konsekvenser for behov for tvungent 
vern med døgnopphold.” Kommentar: Med dette utgangspunktet viser ikke Helse 
Nord tilstrekkelig ansvar overfor denne store forskjellen i pasientbehandlingen i 
regionen. Skal dette føre til mindre bruk av tvang, må denne problemstillingen tas 
på alvor og få en grundig plass i utredningen. Her er det viktige ting å ta 
tak i, for å komme en eventuell dårlig behandlingskultur til livs. 
Statistikk over antall klager som viser så store forskjeller må utløse 
undersøkelser, påfølgende utredninger og handlingsplaner, som har den 
klare målsetting å komme disse urimelige forskjellene til livs. 
Kommentar til tabell side 14: 
Det vil være av interesse ikke bare å registrere antall klager, men også 
prosentvis hvor mange som får medhold. Erfaring med klager til 
kontrollkommisjonen er at disse svært sjelden gis medhold og at det 
derfor ofte fremstår som meningsløst å klage. Dessuten er det ikke rent få 
som får beskjed om at ”Hvis du klager nå, og du ikke får medhold, så må 
du vente i seks måneder til du kan klage neste gang.” Det er også 
uhensiktsmessig å måtte klage til Fylkeslegen p.g.a. tvangsmedisinering 
og til Kontrollkommisjonen for andre forhold, og dette må derfor 
presiseres nøye når informasjon gis om klageadgangen. Informasjon om 
klageadgang blir heller ikke alltid gitt. Kommentar til punkt 1. ”Mer frivillig 
behandling” (side 20): Brukere som har eller har krav på individuell plan skal få 
tilbud om å utarbeide en kriseplan som inneholder informasjon om varselsignaler, 
ønskede tiltak, ønsket behandlingsform og hvem brukeren ønsker skal 
kontaktes i forkant av en vurdering av behov for innleggelse. 
Det er ikke anført noe om innholdet i dagens akuttbehandling. Vår 
erfaring er at medisinering i forhold til symptomer er den fremtredende 
behandlingsform, og at pasientenes behov for samtaler i svært liten grad 
blir imøtekommet. Ofte får man bare en samtale i uka med behandler, 
noe som er alt for lite. Skal man oppnå større frivillighet i psykiatrisk behandling, 
må man se på behandlingens innhold og nytteverdi for brukeren. Helse Nord RHF 
må forplikte seg til å opprette egne medisinfrie tilbud hvor samtaler, 
fysisk aktivitet og alternative terapiformer (f.eks kunst og musikk) skal ha 
hovedfokus. (Jfr. HODs rundskriv). Pasienter som er innlagt i psykiatrisk 
sykehus, enten det er frivillig eller under tvang, må ved utskrivelse få tilbud om 
oppfølging utenfor institusjon. 
Kommentar til punkt 2. ”Brukermedvirkning og pårørende arbeid” 
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(side 21): I dette punktet fremheves at brukernes og pårørendes erfaringskunnskap 
er likeverdig med den helsefaglige kunnskapen. Helse Nord RHF bør derfor 
snarest, i samarbeid med brukerorganisasjonene, utvikle en spørreundersøkelse 
som skal forelegges både frivillige og tvangsinnlagte pasienter ved utskrivelse, 
slik at erfaringene disse pasientene sitter igjen med etter oppholdet kan bli 
registrert. Denne undersøkelsen skal danne grunnlag for endringer, både 
lokalt og regionalt. Kommentar til punkt 4. ”Etablering av ambulante akutteam 
ved DPSene” (side 23): Ambulante akutteam skal fortrinnsvis rykke ut til 
pasientens hjem og gjennomføre samtaler her, slik at man unngår den tilspissing 
av situasjonen som ofte medfølger ved bruk av politi og legevakt. Det er 
ønskelig med døgnåpen tjeneste. 
Kommentar til punkt 6. ”Verdige og skånsomme 
transportordninger, herunder å legge til rette for å redusere bruk 
av politiet til transportoppdrag” (side 25): Vi forstår at en egen psykiatrisk 
ambulanse ikkje kan innføres alle steder, og mener derfor at ansatte i ordinær 
ambulansetjeneste må få spesiell opplæring i å forholde seg til pasienter i denne 
målgruppen, slik at det fortrinnsvis er ordinært ambulansepersonell som kobles 
inn i de tilfellene der det i dag kobles inn politi og legevakt. Det er svært uverdig 
at psykiatriske pasienter blir kriminalisert og stigmatisert gjennom den 
utstrakte bruken av uniformert politi, når dette kunne vært unngått i de 
aller fleste tilfeller.  
Kommentarer til punkt 7. ”Tiltaksplan” (side 26-30): 
Tiltak for å øke frivilligheten ved innleggelse: 
Nytt punkt 6: HFene skal utvikle medisinfrie tilbud hvor alternative 
behandlingsformer benyttes. (Jfr. HODs rundskriv). 
Tiltak for å sikre god kvalitet, bedre kunnskapen om bruk av tvang 
og kompetanseheving: 
Tilføyning punkt 2: Dette skal skje systematisk, ikke bare ved samtaler 
med brukere og pårørende, men også gjennom obligatoriske 
brukerundersøkelser som alle innlagte pasienter blir tilbudt å svare på ved 
utskrivelse. Slik brukerundersøkelse må utarbeides i tett samarbeid med 
bruker- og pårørendeorganisasjoner. 
Merknad punkt 3: Alt personell som arbeider på steder hvor tvang 
benyttes/kan benyttes må få opplæring i psykisk helsevernloven, 
pasientrettighetsloven og helsepersonalloven, herunder 
menneskerettigheter og ”minste inngreps prinsipp”. 
Merknad punkt 5: ”anmodes om å gjennomgå” erstattes med ”skal 
gjennomgå” 
Merknad punkt 6: ”anmodes å vurdere å finne ut hvorfor” erstattes med 
”skal utrede hvorfor” 
Merknad punkt 7: Informasjon om klageadgang og rett til advokat må 
gis både muntlig og skriftlig ved alle tvangsinnleggelser i Helse Nord RHF. 
Det innføres dokumentasjonsplikt på at frivillighet er prøvd først, og på 
hvilken måte dette er gjort. Det bør tas sikte på å innføre en ordning slik 
at denne dokumentasjonen også signeres av pasienten. 
Merknad punkt 8: Brukerorganisasjonene skal tas med i dette arbeidet. 
Merknad punkt 9: Dette punktet kan strykes. Det er likelydende som 
punkt 3. 
Merknad punkt 13: Definér «manglende samtykkekompetanse». 
Tiltak for å bedre dokumentasjon av tvangsbruk – bedre 
datakvalitet (side 27): 
Merknad punkt 1: Brukerne må også ha tilgang til innsyn i egen 
elektronisk pasientjournal. Tiltak for å gi verdige transportordninger for psykisk 
syk – mindre bruk av politi (side 28): 
Nytt punkt: Helse Nord RHF skal sørge for etablering av psykiatrisk 
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ambulansetjeneste i byene Bodø og Tromsø, andre steder sørges det for 
at ansatte i ordinær ambulansetjeneste får spesiell opplæring i å forholde 
seg til pasienter i denne målgruppen, slik at det fortrinnsvis er ordinært 
ambulansepersonell som kobles inn i de tilfellene det per i dag brukes 
politi og legevakt. Det er svært uverdig at psykiatriske pasienter blir   
kriminalisert og stigmatisert gjennom den utstrakte bruken av uniformert 
politi. Dette kunne vært unngått i de aller fleste tilfeller. 
Tiltak for å bedre samhandling mellom spesialishelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten(side 28): 
Merknad punkt 1: Utarbeidede kriseplaner for enkeltpasienter som må 
gjøres tilgjengelig for legevakten, slik at legevakten har en mulighet til å 
handle i samsvar med denne. 
Merknad punkt 2: Kriseplaner må utarbeides i samarbeid med den 
enkelte pasient og eventuelt også pårørende. Alle brukere skal få tilbud 
om å utarbeide en kriseplan. Kriseplanen skal inneholde informasjon om hvem 
brukeren ønsker skal bli kontaktet ved vurdering av behov for innleggelse. 
Tiltak for å kunne tilby verdige og gode bygg til de alvorligst 
psykisk syke som skal understøtte åpenhet og tillit mellom 
tjenestene og pasientene (side 29): 
Sitat frå side 29, pkt 3: 
”Unn og NLSH har ansatte med brukererfaring i 100% Stillinger. Helse 
Finnmark og HLSH bør vurdere å ansette personer med brukererfaring.” 
Kommentar: De negative forhold tidligere nevnt særlig for 
pasientgruppen fra Finnmark må utløse et særlig fokus på ansettelse av 
erfaringskonsulenter i Finnmark. 
Nytt punkt 5: Brukerorganisasjonene må tas med på råd både hva 
gjelder utforming av bygg, innredning og fargevalg. 
 
KARTLEGGING AV DØGNOPPHOLD OG REGISTRERINGSPRAKSIS. 
1. SAMMENDRAG 
Studie A. Kommentar til siste avsnitt: Det er for lettvint og lite 
troverdig å konkludere med at forskjellene bør undersøkes. Skal dette bli 
troverdig og resultatorientert Må disse forskjellene grundig undersøkes. 
Studie C 
1.1 Konklusjon 
Mental Helse Alta 
Høringssvar– Redusert og riktig bruk av tvang i Helse Nord Side 5 
Kommentar: Det er en vag og uklar konklusjon som ikke sier noe konkret om 
virkemidler i den videre prosess. 
4 Spørreundersøkelse for å kartlegge--- (side 17) 
4.1 Bakgrunn, formål og problemstillnger. 
Kommentar til siste avsnitt: 
Ved å la være å gå inn på de faglige vurderingene som ligger til grunn for tvang, 
viser ikke Helse Nord en tilstrekkelig vilje til å ta tak i behandlingsrutiner som 
kan ha store konsekvenser i behandlingen av pasienter. 
6. Avsluttende kommentarer- (side 36) 
Kommentar: Konklusjonene er dels ganske upresise. En utbredt bruk av ordet 
”bør” viser liten vilje til erkjennelse og forbedring av problemene ved bruk av 
tvang i psykisk helsevern i Helse Nord. De store regionale forskjellene viser 
muligens at det er store forskjeller på behandlingskulturene mellom de ulike 
helseforetakene i Helse Nord. I hvert fall må det undersøkes hvilke faktorer som 
spiller inn, når forskjellene er så store som de er. Dette for om mulig å kunne 
snu den trenden. 
(Jfr. rundskriv fra HOD som gjennomgående bruker ordet ”skal”, noe vi savner i 
Helse Nords konklusjoner, hvor ordet ”bør” er brukt i stor utstrekning). 
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Erkjennelsen av det statistiske materialet er for dårlig, og kartleggingen av kun 
administrative rutiner gjør vår hovedkonklusjon til følgende: 
Dette dokumentet er ikke tilstrekkelig til å minke og kvalitetssikre bruk av tvang 
i Helse Nord.  Det anbefales at rundskrivet fra HOD følges opp med ”skal” gjøre, 
og ikke bare utformes til et ”bør” gjøre dokument. 
Sluttkommentar til høringsrunden: 
Til Mental Helse Alta ble det gitt meget kort tid til høringsrunden, noe som er 
svært beklagelig siden det er produsert mange sider med dokumenter fra Helse 
Nord i forbindelse med høringen. Derfor har også høringsrunden i Mental Helse 
Alta blitt noe mangelfull, men til tross for det, håper vi at de argumentene vi har 
framlagt vil bli tatt med inn dokumentet. 

NLSH HF  Del 1 
Ansvarliggjøring. 
Ansvarliggjøre brukeren og dennes kontakt(er). Styrke selvfølelsen og følelse av 
selvbestemmelse hos brukeren. 
Kvalitetsikret samarbeide.    
Har bruker flere kontakter, (fastlege, jobb, familie, 1. og 2.linjeteneste med mer), må dette 
samarbeidet kvalitetssikres. En stor grunn til at tvang benyttes er svikt i samarbeidet. Det 
må være gode og nedfestede rutiner slik at oppfølging av brukeren ikke faller ut. 
Manglende oppfølging får store konsekvenser for brukerene som kan bli så alvorlig syk at 
frivillighet og innsikt er borte. Følgene blir ofte unødvendig forverring av lidelsen som i 
nest omgang vil føre til varig svekket livskvalitet. 
Plan. 
Brukerne må være med på å utarbeide planer om hva som skjer hvis man er på vei til å bli 
syk igjen, slik at det er forutsigbart hva som blir iverksatt av tiltak for å unngå tilbakefall. 
Kvalifisert veiledning. 
Stabilt og kvalifisert helsepersonell som ikke lar seg avvise, men kan stå i relasjonen over 
tid. Disse bør få regelmessig og kvalifisert veiledning for å kunne stå i jobben med de 
”sykeste”. Etikk og menneskesyn er også viktige tema. 
Kjent personale også i følgetjenesten. 
Forverring av lidelsen bør resultere i en dynamisk oppfølging av pasienten med 
økte ressurser. Dette må gjøres av de som er kjente med pasienten. Ved å bruke økt 
tid/ressurser i gitte tidsrom kan man unngå tvang. Ved innleggelse, både ved oppnådd 
frivillighet eller ved bruk av tvang bør pasienten ledsages av kjent personale som kan 
være ”talsmann ”og representer tryggheten. 
Langsiktighet og samarbeide. 
Ved å jobbe langsiktig og ha sikrede samarbeidsrutiner vil man redusere dramatiske 
innleggelser med traumer for pasienten og ikke minst vil dette resultere i reduserte utgifter 
for helseforetaket. 
Del II 
Erfarne klinikere vil lett mene det er en sammenheng mellom dimensjonering og innhold i 
de behandlingstilbudene som gis frivillig innlagte pasienter og behov for / omfang av 
tvungent psykisk helsevern. 
 
Høringsutkastet diskuterer ikke eller viser ikke til driftsdata framkommet i f eks Helse 
Nord sin egen rapport ”sammenligning av kostnader og personellbruk ved 
sykehusavdelingene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø i 2010” eller tilsvarende rapport 
utgitt tidligere år, selv om det her framgår opplysninger som kan være av betydning for å 
forstå og dermed kunne endre omfang av og kvalitetssikre bruk av tvang. Ei heller vises til 
aktuelle data framkommet i forbindelse med innhenting av grunnlagsmateriale til forslag 
til ny inntaktsfordeling. Vi viser spesielt til at NLSH har en betydelig lengre liggetid ved 
sine enheter innenfor sykehusavdelingene enn UNN, samt en inndeling som kan åpne for 
en mer differensiert behandling. Et tiltak for å redusere bruk av tvang og redusere ikke 
planlagte reinnleggelser, kan være å dimensjonere og prioritere behandlingstilbudet slik at 
pasienter med alvorlige lidelser tilbys frivillig behandling tidlig i sykdomsforløpet, over 
en lang nok periode og av tilstrekkelig kvalifisert personell. De fleste av de forslag som 
framkommer i dette høringsnotatet og i andre oppdrag, tar ikke hensyn til dette forhold. 
Snarere tvert om. 
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Vi er i det alt vesentlige enige i de tiltak som beskrives i høringsutkastet. Vedr pkt 5, side 
28, har vi fått signaler som tilsier at det vil komme presiseringer fra direktoratnivå om at  
pasienter på TUD som ønsker innleggelse vil kunne innlegges frivillig (slik NLSH 
praktiserer) og registreringsveileder vil harmoniseres med dette.   
 
Vi finner det også nødvendig å nevne at tallgrunnlaget rapporten bygger på inneholder 
flere feil. Fra Nordlandssykehusets side har det over flere år vært påpekt at tall som 
presenteres av NPR er vanskelig å kjenne seg igjen i. Rapporten underbygger denne 
observasjonen. Imidlertid mistenker vi ikke at rapportens konklusjoner bør dras i tvil, det 
er nok forskjeller mellom de to foretakene, men forskjellene oppfattes ikke som så store 
som grunnlaget fastslår.  

UNN HF  
Rus og 
spesialpsykiatrisk 
klinikk 

Arbeidsgruppen skriver innledningsvis at de ikke har fått kvalitetssikret tallmaterialet i 
kartleggingen, og dermed ikke kan garantere for at dette er korrekt. Likevel baserer de 
tiltaksplanen på bakgrunn av disse tallene. For å kunne vurdere de foreslåtte tiltakene har 
vi gjennomgått tallene fra rapporten. Vi finner da et tallmateriale hvor en betydelig del av 
tallene åpenbart må være feil. Vi kan som eksempler nevne;  
  
Tabell 2 s. 12 viser at det i 2009 kun var 4 innleggelser til tvunget psykisk helsevern etter 
§ 3.3 ved Nordlandssykehuset (273 ved UNN).  
 
Tabell 4 s. 15 oppgir at det i 2009‐2010 var 31 § 4‐4a vedtak ved Nordlandssykehuset 
(217 ved UNN). I høringsrapporten s. 14 viser tabellen at det var 146 § 4‐4 vedtak ved 
Nordlandssykehuset i samme tidsperiode.  
 
Tabell 1 og 2 i rapporten (s. 11‐12) viser frivillige og tvangsinnleggelser ved sykehusene. 
Det er et stort sprik mellom oppgitte innleggelser i disse tabellene (for eksempel 2620 
kontra 3906 ved UNN i 2009).  
 
Disse åpenbare svakhetene ved det registrerte tallmaterialet er problematisk. Når man i 
høringsrapporten bruker disse tallene som et grunnlag for å vise store forskjeller i bruk av 
tvang mellom de to institusjonene, og Helse Nord foreslår tiltak for å ”lære” UNN bedre 
drift for å redusere tvang, fremstår det for oss som faglig feil. Vi vil derfor hevde at man, 
til tross for rapporten ”Tvunget psykisk helsevern i Helse Nord 2009‐2010 – kartlegging 
av døgnopphold og registreringspraksis”, har liten oversikt over hva som er det riktige 
omfanget for bruk av tvang ved de to institusjonene.  
Tilbakemeldinger på Tiltaksplan fra s. 27  
 
Tiltak for å øke frivilligheten ved innleggelse:  
  
For å kunne tilby pasientene en behandling med god nok kvalitet savner vi en plan for 
kompetanseheving og rekruttering av flere fagfolk ute i distriktene.  
 
Tiltak for å sikre god kvalitet, bedre kunnskapen om bruk av tvang og 
kompetanseheving:  
  
På bakgrunn av svakhetene i tallmaterialet kan man ikke si om praksisen er så ulik mellom 
Nordlandssykehuset og UNN som rapporten tilsier, og derfor er det vanskelig å kunne 
vurdere relevansen i disse.  
 
Innholdet i psykiaterutdanningen er ivaretatt av Legeforeningen og legenes 
spesialistutdanning, men Helse Nord bør i stedet sikre jevnlige kurs for håndheving av 
bruk av tvang bland øvrige personale.  
 
Punkt 13 s. 28 insinuerer at vi i dag at vi ikke behandler pasienter med verdighet, noe vi 
ikke kjenner oss igjen i. Vi ber derfor om at dette punktet fjernes.  

Avslutningsvis vil vi tilføye at intensjonen med å utarbeide en plan for å redusere bruk av 
tvang er god, og vi støtter flere av tiltakene. Vi vil derfor anmode Helse Nord om å 
gjennomgå tallene på nytt og kvalitetssikre datamaterialet, samt samarbeide tettere med 
fagfolkene ved utarbeidelse av ny tiltaksplan. 
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UNN HF  
Allmenn-
psykiatrisk 
klinikk 

Det er i utgangspunktet prisverdig at det er igangsatt arbeid for utarbeidelse av regional 
plan for ”Redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse-Nord”. Det fremstår 
som viktig å redusere alle former for tvangsbruk i psykiatrien og å utvikle en best mulig 
kvalitetssikret praksis på dette området. I tillegg er det maktpåliggende å forbedre det 
frivillige behandlingstilbudet til personer med alvorlige psykiske lidelser. 
Allmennpsykiatrisk klinikk har behandlet høringsutkastet og vil gi følgende innspill og 
kommentarer til dette: 
1. Generelle kommentarer til datagrunnlaget 
Helse-Nord har sammen med planutkastet sendt ut rapporten ”Tvunget psykisk helsevern i 
Helse-Nord 2009 og 2010 – kartlegging av døgnopphold og registreringspraksis.” Denne 
rapporten avslører i første rekke at kvaliteten på innhenting og registrering av data på 
dette området er svært varierende. Et eksempel er registreringen av antall 
tvangsinnleggelser: 
Ved UNN registrerer man alle innleggelser av pasienter som er underlagt tvungent 
psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) som nye tvangsinnleggelser enten de kommer 
til sykehuset frivillig eller med tvang. Dette er i tråd med helsedirektoratets 
registreringsveileder. Pasienter ved Nordlandssykehuset derimot registreres ofte som 
frivillig innlagt når de innlegges mens de er underlagt TUD. I hvertfall i Tromsø er det 
slik at flertallet av de som legges inn med tvang er underlagt TUD. En slik forskjell i 
registreringspraksis gir naturlig nok betydelige utslag m.h.t. omfanget av tvungent psykisk 
helsevern. Registrering/rapportering av tvangsbehandling og tvangsmiddelbruk til 
Nasjonalt pasientregister (NPR) avviker også betydelig ved de to sykehusene. 
Fylkesmannen har helt andre tall enn de som fremkommer av NPRs data. 
 
Til tross for disse og andre ulikheter i datagrunnlaget presenteres ”funn” i en 
sammenlignende form og fremstår som et viktig utgangspunkt for den regionale planen 
for redusert tvangsbruk. Dette er det ikke grunnlag for. Det denne rapporten i første rekke 
viser er behovet for en ens registreringspraksis i Helse Nord. Her vil Helse Nord RHF ha 
et klart ansvar for å etablere et klart og entydig registreringsregime i henhold til 
registreringsveileder og andre føringer. Dette vil i seg selv måtte være et sentralt element i 
en tiltaksplan. 
2. Generelle kommentarer til planutkastet  
Selve planutkastet fremstår som svært uferdig: En beskrivelse av nasjonale føringer, 
omtale av innsamlede data og beskrivelse av velkjente strukturelle forhold i 
tjenestetilbudet utgjør størstedelen av dokumentet. Selve tiltaksplanen og de faglige 
overveielser som ligger bak tiltakene utgjør bare en liten del av dokumentet. Det 
registreres hertil bare i svært begrenset grad en drøfting av bakgrunn for- og målsetting 
med de ulike tiltakene og disse er heller ikke gitt noen innbyrdes prioritering. Dette gjør at 
planen fremstår med et betydelig potensiale for utvikling. Det er liten grunn til å tro at de 
skisserte tiltakene vil føre til en mer enhetlig praksis i Helse Nord. Det synes å legges opp 
til et betydelig oppfølgingsarbeid lokalt jamfør formuleringer om ”utrede og finne ut”, 
”anmodes om å vurdere”, ”anmodes om å gjennomgå egne tall” m.v. som det er vanskelig 
å se at vil ha tydelige konsekvenser for planens målsetning. Planen er med andre ord svært 
lite presis. I sum vurderer Allmennpsykiatrisk klinikk at planen fremstår som uferdig og 
upresis samt bygget på et såvidt uklart datagrunnlag at en vil anmode Helse Nord RHF om 
å gå en ny runde med hensyn til utarbeidelse av en mer forpliktende handlingsplan som vil 
kunne danne grunnlag for både en mer gjennomreflektert faglig praksis på området og en 
enhetlig registreringspraksis. Et eksempel på hvordan dette kan gjøres vil være Helse 
SørØst RHF sin regionale plan for økt frivillighet – her finnes eksempel på en fremstilling 
som vil være langt mer velegnet enn den foreliggende. Med utgangspunkt i overnevnte 
betraktninger har en fra Allmennpsykiatrisk klinikk sin side ikke valgt å kommentere de 
ulike enkelttiltakene i handlingsplanen. En vil dog fremheve at en savner elementer som 
kontrollkommisjonens plass i arbeidet, en fyldigere omtale av betydningen av- og 
innholdet i samarbeidsrelasjonen med primærhelsetjenesten og den enkelte pasients øvrig 
nettverk, og i tillegg den sentrale betydningen som tidsriktige og hensiktsmessige 
bygningsmessige rammer har for virksomheten (både hva angår kvalitet, pasientsikkerhet 
og tvangsbruk). Forøvrig må det anføres at Allmennpsykiatrisk klinikk allerede har 
innhentet data for egen bruk av tvungent psykisk helsevern i tilknytning til intern 
diskusjon rundt temaet samt at en er i planleggingsfasen m.h.t. utarbeidelse av en lokal 
handlingsplan for økt frivillighet. Et viktig forhold i en slik forbindelse vil blant annet 
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være å identifisere pasienter med hyppige innleggelser med tvungent psykisk helsevern og 
å sikre spesielt tilrettelagt oppfølging av gruppen herunder samarbeid mellom involverte 
sykehusposter, DPSer og ikke minst kommunale tilbud. 
 

KONSERN-
TILLITSVALGTE 
HELSE NORD 
RHF  
KONSERNVERNE-
OMBUD HELSE 
NORD RHF 

Konserntillitsvalgte (KTV) og konsernverneombudet (KVO) takker for muligheten til å 
komme med innspill til det videre arbeidet angående bruk av tvang i psykisk helsevern for 
voksne.  KTV/KVO er positive til utarbeidelsen av tiltaksplanen. Det påpekes at vi som 
tillitsvalgte ikke er blitt tatt med i utformingen av mandatet eller sammensetningen av 
arbeidsgruppa, jf. Hovedavtalen. Flere av tiltakene som er skissert omhandler i stor grad 
miljøpersonalet, og KTV/KVO ser det som en svakhet at ingen av disse har vært 
representert i arbeidsgruppa som har jobbet med dette. Miljøpersonell har heller ikke blitt 
tatt med i kartlegging - og kvalitetskontrollprosjektet som høringsutkastet baserer seg på.  
Bruk av tvang i psykiatrien er en alvorlig inngripen i en persons autonomi og liv for øvrig. 
HODs krav i Oppdragsdokumentet bidrar nå til økt fokus på et tema som er vanskelig. Det 
innebærer etiske refleksjoner og utfordringer på flere nivå som helsepersonell må ta med 
seg inn i sin hverdag. Kunnskap om hva tvang er, hva det innebærer og hvordan denne 
kunnskapen formidles og praktiseres må tematiseres i den psykiatriske diskurs for å øke 
kvaliteten samt redusere bruk av tvang i psykisk helse.  
Rapporten som ligger til grunn for høringen presenterer hovedresultatene fra et 
kartleggings- og kvalitetskontrollprosjekt for å sikre enhetlig registrering og avdekke 
forbedringsområder for redusert og riktig bruk av tvang i HN. Prosjektets overordnede 
mål har vært å avklare mulig ulik praksis og prosedyrer innad i regionene vedrørende 
registrering av tvangsbruk i psykisk helse for voksne. Rapporten viser en relativt stor 
variasjon i tvangsbruk og registreringsrutiner innenfor Helse Nord. Det er i denne 
sammenhengen nevnt at en medvirkende forklaringsfaktor er forskjeller i opplæring og 
kunnskapsnivå om hva tvang er og innebærer. Dette gjelder ikke minst ulik forståelse av 
og kompetansenivå med hensyn til jussens avgrensinger og innhold i forhold til denne 
problematikken. I denne forbindelse må kunnskap om tvangsbruk i de psykiatriske 
institusjonene i større grad opp på dagsorden. Generelt vil opplæring i lovverket være et 
nødvendig og helt grunnleggende tiltak for å bedre og sikre kvaliteten.  
Et av de viktigste temaene i forhold til tvangsbruk er forebyggende kompetanse. Her vil 
tilbudet i kommunene være svært avgjørende for det videre behandlingsforløpet. 
Tilgjengelighet, nærhet og lav terskel til behandling vil kunne bidra til flere frivillige 
innleggelser ved at kontakter og trygghet knyttes mellom pasienter, pårørende og 
helsepersonell. Her vil for eksempel bruk av kriseplaner være et godt tiltak for å være i 
forkant. Gjennom bruk av en slik plan vil alle parter få mer innsikt i pasientens 
sykdomsbilde og bedre kunne sette inn tiltak som imøtekommer pasientens behov på et 
tidlig tidspunkt. Kriseplaner vil også kunne bidra til hjelp til selvhjelp i mange 
sammenhenger.  Men også i spesialisthelsetjenesten er forebyggende kompetanse av 
tvangsbruk svært viktig i arbeidet mot god, verdig og frivillig behandling. 
Kunnskapsformidlingen med hensyn til dette må være målrettet og systematisk, og ikke ha 
tilfeldighetens preg.  Brukerfokuset bør nevnes i denne sammenhengen. Pasientenes egne 
erfaringer med tvangsbruk er det grunn til å lytte til for å lære hvordan tvang i det lengste 
kan unngås. Pasientene er primærkilden til kunnskap om tvangsbruk og dens virkninger. 
Som relasjonelle og kommunikative fenomener kan for eksempel utageringer være svar 
eller responser til misforståelser, utrygghet og/eller begrensninger i det ytre miljøet.  
KTV/KVO vil understreke alvorligheten som bruk av tvang overfor medmennesker 
innebærer, og helsevesenets rolle i å bidra til og påføre enkeltmennesker opplevelse av 
krenkelser knyttet til tvangsbruk. Mennesker som har opplevd bruk av tvang innenfor 
psykisk helsevern kan oppleve dette som et alvorlig inngrep mot egen integritet og dype 
krenkelser som sitter som et ”åpent sår”.  
I høringsutkastet påpekes det at frivillighet i behandlingen og respekt for pasientens 
autonomi og menneskerettigheter er viktige og grunnleggende prinsipper i helseretten. 
Dette sier KTV/KVO seg enige i og derfor skal tvang være det siste det gripes til. En kan 
stille spørsmål om behandlingskulturer, måter å gjøre ting på, kan bidra til kontekster der 
man lettere intervenerer med et tvangsfokus enn det som strengt tatt kan være nødvendig. 
Utgangspunktet bør være at ingen skal utsettes for tvang og kun der det er helt nødvendig 
skal man ta dette i bruk, grunnleggende menneskerettigheter skal være gyldig innenfor 
alle helsesystemer. Bruken av tvang innenfor psykisk helse i Norge er fortsatt høy. 
Samarbeidet mellom behandlingssystemer og mennesker som brukere av disse systemene 
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må preges av verdighet og likeverdighet. Bruk av tvang overfor enkeltindividet kan 
medføre redsel som kan gi grunnlag for mistillit mellom brukerne og behandlerne i 
psykisk helsetjenesten.  UNN HF er blitt bedt om å gjennomgå klager på vedtak om 
behandling uten egen samtykke på bakgrunn av kartleggingen som viser høyere tall enn 
NLSH HF. KTV/KVO mener at praksis på dette bør gjennomgås ved jevne mellomrom 
overalt, men det er viktig å påpeke at klager i seg selv ikke er negativt. Det er en rettighet 
som pasienter har og som er med på å kvalitetssikre behandling uten samtykke. Praksis 
mht informasjon til pasienter og pårørende angående klagerett er helt sikkert forskjellig 
fra ett HF til ett annet, og også innad hvert enkelt HF, og bør derfor gjennomgås.  
Kartleggingen viser uklarheter og store forskjeller mht rutiner, retningslinjer og ansvar. 
Utarbeidelse av felles rutiner for registrering vil kunne gi et mer korrekt bilde samt bedre 
muligheten for kvalitetssikring. KTV/KVO mener at HN snarest må få på plass rutiner 
som danner grunnlag for en enhetlig praksis i regionene hvor målet må være å redusere 
bruken av tvang.  
KTV/KVO foreslår at det utarbeides oppfølgingsplaner som inneholder faste møtepunkter 
hvor alle involverte, ledere på alle nivå, miljøpersonal og pasientrepresentanter, møtes 
regelmessig i planperioden. Målet, slik KTV/KVO ser det, er å utvikle en arena for 
kompetanseutveksling og hvor den enkelte profesjons særskilte kompetanse og bidrag 
belyses.  

Fagforbundet 
N/T/F 
 

Tillitsvalgte i Fagforbundet vil takke for muligheten for å komme med en 
høringsuttalelse om redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord -
Tiltaksplan 2012-2015, og vil gjøre dette gjennom Fagforbundets koordinerende ledd 
Spekterområdet i Helse Nord. (Nordland, Troms og Finnmark) Aller først må det påpekes 
at tillitsvalgte, her konserntillitsvalgte i Helse Nord ikke har fått muligheten til å utale seg 
om mandat og gruppens sammensetting. Vi ser at det med fordel kunne vært tillitsvalgt 
med i denne arbeidsgruppen. Når det er sagt så vil Fagforbundet gi skryt for å ha satt i 
gang dette viktige arbeidet. Fagforbundet organiserer alle typer yrkesgrupper, hvor flere 
jobber tverrfaglig og desentralisert, vi vil derfor be Helse Nord ha et særlig fokus på 
tverrfaglighet og etter- og videreutdanning for alle ansatte. I Fagforbundets prinsipp og 
handlingsprogram for inneværende periode sier vi: Samhandlingsreformen må sørge for at 
Nasjonal helseplan blir et forpliktende styringsredskap som ivaretar behovet for en 
desentralisert sykehusstruktur, gode samhandlingssystemer, prioritering av rehabilitering, 
fullgode koordinerte tilbud i rusomsorgen og i psykiatrien, vektlegging av det 
forebyggende arbeidet for bedre helse, og en hjemmebasert omsorg tilpasset reelle behov. 
Videre mener Fagforbundet at det må arbeides med at alle med rus- og psykiatrirelaterte 
lidelser får et raskt og verdig behandlingsopplegg. Helse Nords høringsrapport mener vi 
setter fokus også på dette. Tillitsvalgte som jobber innen psykiatri i Helse Nord sier at de 
kjenner seg igjen i rapporten og sier seg enige i de tiltak som foreslås, særlig anføres 
følgende som viktig å fremdeles jobbe mye med: Brukermedvirkning, inkludering av 
pårørende, Individuell plan og bedre oppfølging i hjemkommunene. Bruk av samtaler og 
større innvirkning i forhold til eget behandlingsopplegg er også viktig for å redusere bruk 
av tvang. Brukerstyrte innleggelser kan være et godt alternativ til tvang. Det krever at 
pasienten er kjent og at avtaler er inngått. Men dette krever også god 
grunnbemanning slik at man til enhver tid kan ta imot pasienter på en god og 
verdig måte. Selv om pasienter benytter seg av brukerstyrte senger, skal de ikke overlates 
til seg selv. God grunnbemanning er også med på å skape et godt og trygt miljø som igjen 
virker inn på tvangsbruk. Forslaget om å etablere ambulante akutteam ved DPSene støttes. 
Erfaringen med akutteamet ved UNN oppleves som et godt tilbud. Det anses også som 
avgjørende å få i gang nødvendige akuttfunksjoner ved DPSene for å ivareta 
pasientene på en best mulig måte. For å få en god pasientflyt hvor DPS skal 
være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten, vil døgnkontinuerlig tilbud 
herfra være viktig. Prosjektet v/Helse Finnmark HF der de etablerer 
ledsagerordning/følgepersonell ved luftambulanse oppdrag for å redusere bruk av politi 
støttes. Brukermedvirkning og samhandling med pårørende anses som vesentlig i arbeidet 
for å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern. Fagforbundet er derfor fornøyd med at 
det settes fokus på pårørende og deres rettigheter og behov. Fagforbundet savner i denne 
høringen at det er sagt noe om psykisk helsevern for befolkningen på Svalbard. Vi ser for 
oss at samhandling mellom UNN Longyearbyen sykehus og ”kommunehelsetjenesten” må 
nevnes i det videre arbeidet.  

WSO BODØ Kommentar til tabell side 14: 
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Det vil være av interesse ikke bare å registrere antall klager, men også prosentvis 
medhold. Våre medlemmers erfaring med klager til kontrollkommisjonen er at disse svært 
sjelden gis medhold og at det derfor ofte fremstår som meningsløst å klage. Informasjon 
om klageadgang blir heller ikke alltid gitt.  
Kommentar til punkt 1. ”Mer frivillig behandling”: 
Brukere som har eller har krav på individuell plan skal få tilbud om å utarbeide en 
kriseplan som inneholder informasjon om varselsignaler, ønskede tiltak, ønsket 
behandlingsform og hvem brukeren ønsker skal kontaktes i forkant av en vurdering av 
behov for innleggelse. Det er ikke anført noe om innholdet i dagens akuttbehandling. Vår 
erfaring er at medisinering i forhold til symptomer er den fremtredende behandlingsform, 
og at pasientenes behov for samtaler i svært liten grad blir imøtekommet. Ofte får man 
bare en samtale i uka med behandler, noe som er alt for lite. Skal man oppnå større 
frivillighet i psykiatrisk behandling, må man se på behandlingens innhold og nytteverdi 
for brukeren. Helse Nord RHF må forplikte seg til å opprette medisinfrie tilbud hvor 
samtaler, fysisk aktivitet og alternative terapiformer (f.eks kunst og musikk) skal ha 
hovedfokus. Det må også legges til rette for at pasienter som ønsker hjelp til en kontrollert 
nedtrapping av medisiner får anledning til det. Pasienter som er innlagt i psykiatrisk 
sykehus, enten det er frivillig eller på tvang, må ved utskrivelse få tilbud om oppfølging 
utenfor institusjon. 
Kommentar til punkt 2. ”Brukermedvirkning og pårørende arbeid”: 
I dette punktet fremheves at brukernes og pårørendes erfaringskunnskap er likeverdig med 
den helsefaglige kunnskapen. Helse Nord RHF bør derfor snarest, i samarbeid med 
brukerorganisasjonene, utvikle en spørreundersøkelse som obligatorisk forelegges både 
frivillige og tvangsinnlagte pasienter ved utskrivelse, slik at erfaringene disse pasientene 
sitter igjen med etter oppholdet kan bli registrert og lagt til grunn for nødvendige 
endringer, både lokalt og regionalt.  
Kommentar til punkt 4. ”Etablering av ambulante akutteam ved DPSene”: 
Ambulante akutteam bør fortrinnsvis rykke ut til pasientens hjem og gjennomføre 
samtaler her, slik at man unngår den tilspissing av situasjonen som ofte medfølger ved 
bruk av politi og legevakt. Det vil være svært ønskelig med døgnåpen tjeneste.  
Kommentar til punkt 6. ”Verdige og skånsomme transportordninger, herunder å legge til 
rette for å redusere bruk av politiet til transportoppdrag”: Vi mener Helse Nord RHF 
snarest må innføre en ordning med psykiatrisk ambulansetjeneste i byene Tromsø og 
Bodø. Disse byene representerer en stor del av pasientgrunnlaget. I mindre tettbygde strøk 
må alle ambulansearbeidere gis opplæring i hvordan de skal forholde seg i 
forhold til mennesker med behov for psykisk helsehjelp, slik at vanlig ambulanse kan 
benyttes i størst mulig utstrekning. Det er direkte uverdig at psykiatriske pasienter blir 
kriminalisert og stigmatisert gjennom den utstrakte bruken av uniformert politi, når dette 
kunne vært unngått i de aller fleste tilfeller. 
Kommentarer til punkt 7. ”Tiltaksplan” 
Tiltak for å øke frivilligheten ved innleggelse: 
Nytt punkt 6: HFene skal utvikle medisinfrie tilbud hvor alternative behandlingsformer 
benyttes. Tiltak for å sikre god kvalitet, bedre kunnskapen om bruk av tvang og 
kompetanseheving: 
Tilføyning punkt 2: Dette skal skje systematisk, ikke bare ved samtaler med brukere og 
pårørende, men også gjennom obligatoriske brukerundersøkelser som alle innlagte 
pasienter blir tilbudt å svare på ved utskrivelse. Slik brukerundersøkelse må utarbeides i 
tett samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner. 
Merknad punkt 3: Alt personell som arbeider på steder hvor tvang benyttes/kan benyttes 
må få opplæring i psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven og helsepersonalloven, 
herunder menneskerettigheter og ”minste inngreps prinsipp”. 
Merknad punkt 5: ”anmodes om å gjennomgå” erstattes med ”skal gjennomgå” 
Merknad punkt 6: ”anmodes å vurdere å finne ut hvorfor” erstattes med ”skal utrede 
hvorfor” 
Merknad punkt 7: Informasjon om klageadgang og rett til advokat må gis både muntlig og 
skriftlig ved alle tvangsinnleggelser i Helse Nord RHF. Det innføres dokumentasjonsplikt 
på at frivillighet er prøvd først, og på hvilken måte dette er gjort. 
Merknad punkt 8: Brukerorganisasjonene skal involveres i dette arbeidet. 
Merknad punkt 9: Dette punktet kan strykes, da det er likelydende som punkt 3. 
Merknad punkt 13: Begrepet ”manglende samtykkekompetanse” må defineres. Det må 
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videre presiseres hvem som skal ha myndighet til å trekke konklusjoner vedrørende 
pasienters manglende samtykkekompetanse. Det skal dokumenteres hva som er gjort for å 
finne ut om kompetansen mangler. 
Nytt punkt 14: Det må ansettes erfaringskonsulenter med brukererfaring i alle HF i Helse 
Nord. Tiltak for å bedre dokumentasjon av tvangsbruk – bedre datakvalitet: 
Merknad punkt 1: Brukerne må også ha tilgang til innsyn i egen elektronisk 
pasientjournal. Tiltak for å gi verdige transportordninger for psykisk syk – mindre bruk av 
politi: Nytt punkt: Helse Nord RHF skal sørge for etablering av psykiatrisk 
ambulansetjeneste i byene Bodø og Tromsø. Andre steder skal ansatte i ordinær 
ambulansetjeneste gis opplæring i hvordan de skal forholde seg til mennesker med behov 
for psykisk helsehjelp, slik at man kan forhindre den utstrakte og i de fleste tilfeller 
unødvendige bruken av politi. Tiltak for å bedre samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten: 
Merknad punkt 1: Utarbeidede kriseplaner for enkeltpasienter må gjøres tilgjengelig for 
legevakten, slik at legevakten har en mulighet til å handle i samsvar med denne. 
Merknad punkt 2: Kriseplaner må utarbeides i samarbeid med den enkelte pasient og 
eventuelt også pårørende. Alle brukere skal få tilbud om å utarbeide en kriseplan. 
Kriseplanen skal bl.a. inneholde informasjon om hvem brukeren ønsker skal bli kontaktet 
ved vurdering av behov for innleggelse. Tiltak for å kunne tilby verdige og gode bygg til 
de alvorligst psykisk syke som skal understøtte åpenhet og tillit mellom tjenestene og 
pasientene: 
Nytt punkt 5: Brukerorganisasjonene må tas med på råd både hva gjelder utforming av 
bygg, innredning og fargevalg. 
Sluttkommentar: 
Mange tvangsinnlagte pasienter sliter med traumer direkte relatert til den 
tvangsbehandling de har gjennomgått, og får dermed sine psykiske problemer forsterket 
av behandlingen. Potensialet for å påføre pasientene psykisk skade ved tvangsbruk er 
stort, spesielt ved bruk av fysisk makt. Undervisning om dette tema bør være en 
obligatorisk del av utdanningen til alle yrker innenfor psykisk helsevern. 
Det må sikres rapporteringssystemer og rutiner som fanger opp alle aspekter ved bruk av 
tvang overfor brukere av psykiske helsetjenester. Det må ikke forekomme bruk av tvang 
som ikke registreres og som ikke sikrer menneskets rett til dokumentasjon av alle sider 
ved behandlingen. 

Vestvågøy 
kommune 

Med bakgrunn i erfaringer og diskusjon i Helseenheten i Vestvågøy Kommune har vi 
følgende innspill til planen: 
- Vi mener det er viktig å sette fokus på å redusere tvangsbruk i psykiatrien, og ser positivt 
på en omforent plan for å gjøre dette. 
- Kommunehelsetjenesten er involvert i forhold til tiden før innleggelser, innleggelser og i 
oppfølging av pasienter utskrevet på tvungent helsevern uten døgnopphold. Det er også 
vår målsetting å redusere tvangsbruk i alle disse fasene. I dette arbeidet er vi avhengig av 
gode samarbeidsrelasjoner med spesialisthelsetjenesten, både for faglig veiledning og 
oppgave- og ansvarsfordeling. I så måte er samarbeidet med det lokale DPS avgjørende 
for oss, men vi er også avhengig av at NLSH Bodø Psykiatri bruker omforente rutiner i 
forhold til oss og står i god kommunikasjon med oss. For å få dette til kreves det 
møtearenaer, som det må tilrettelegges for fra alle tre parter. - Det vil være interessant og 
viktig for oss å få tilgang til tallmateriale over tvangsbruk og klager på tvangsinnleggelser 
for våre pasienter, og vi går gjerne gjennom dette sammen med Helse Nord 
/Nordlandssykehuset med tanke på å finne uhensiktsmessige mønstre i våre tjenester. 
Forhold knyttet til tvungent helsevern uten døgnopphold vil også være nyttig å få belyst 
tallmessig.  
- Det er ikke opprettet Klinisk etisk komité i vår kommune, men dette diskuteres. 
- Vår kommune arbeider for å opprettholde et differensiert tilbud til pasienter med 
psykiske lidelser, både hva angår bolig med oppfølging/tilrettelegging, 
støttekontaktordning og alternativer til arbeid/dagtidstilbud, men har utfordringer i forhold 
til kapasitet og uhensiktsmessige lokaliteter. 
Boligtilbudene er også utfordrende/truet pga. dobbeltdiagnoseproblematikk med tendens 
til konsentrasjon av illegal rusbruk/salg. Vi tar gjerne i mot veiledning og støtte i forhold 
til intervensjoner og videre utvikling av disse tilbudene.  
- Vi finner det faglig forståelig og organisatorisk korrekt at DPSet er involvert ved alle 
innleggelser og utskrivninger, for å bidra til regulering av tvangsbruk. Det krever 
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imidlertid tilgjengelighet, korrekt kompetanse og samarbeidsrutiner. Akutt/kriseteam er ett 
viktig tiltak, men også kapasitet til telefonisk og annen veiledning vil være viktig. Spesielt 
vil vi peke på at rutiner for og kapasitet i samarbeid mellom DPSet og Legevakten 
omkring takling av psykiatrisk sykdom står som spesielt viktig (kfr at en stor andel av 
tvangsinnleggelser gjøres av legevakt). 
- Ambulante akutt/kriseteam ved DPSene har vi etterspurt lenge. Et slikt team vil kunne 
bety en grundigere gjennomgang av hvilke tiltak som er aktuelle og tilgjengelige, 
inkludert frivillige tiltak både i og utenfor sykehus, for en pasient som er kommet i 
ubalanse, og er sterkt ønsket hos oss. Vi vil understreke behovet for tilgjengelighet til 
(slik) psykiatrisk kompetanse også utenom vanlig arbeidstid/ukedager. Vi diskuterer 
gjerne rutiner for samarbeide mellom legevakt og slikt team, og mellom fastleger og 
teamet (på dagtid).  
- Brukermedvirkning 
o Vi er åpne for å utvikle Kriseplaner, og vi tar gjerne imot veiledning og oppfølging på 
metodikken. 
o Dersom Helse Nord utvikler muligheter for avtalte og frivillige innleggelser ønsker vi 
informasjon om hvilke rutiner som gjelder for slik, blant annet hvordan informasjon om 
innleggelse kommuniseres til personell involvert i lokal behandling av pasienten. 
o Vi tilstreber god innsats i forhold til tidlig oppdagelse av psykisk sykdom, god 
oppfølging, tilrettelegging for bolig og aktiviteter i kommunen og samarbeid med brukere 
og pårørende, - men har kapasitetsproblemer og per tiden uhensiktsmessige lokaliteter. 
Det sistnevnte foreligger det planer for endring av.  
o I forhold til involvering av pårørende har vi samme målsetting som Helse Nord redegjør 
for, men vil understreke at etiske og juridiske forhold knyttet til dette kanskje er spesielt 
utfordrende i psykisk helsearbeid. 
- Transportordning 
o For Vestvågøy kommune (og Flakstad og Moskenes) er luftambulanse den mest brukte 
transportordningen i forbindelse med tvangsinnleggelser. Psykiatriske pasienter har så 
langt vi erfarer ikke høy prioritet, og andre omstendigheter som værforhold kan også bidra 
til lang ventetid fra beslutning om innleggelse til transport gjennomføres. Dette setter alle 
ledd i behandlingskjeden på stress, og kan bety utrygge og forhold både for pasient og 
helsepersonell. Det er derfor viktig med gode kommunikasjonsrutiner mellom 
lege/legevakt og Luftambulansesentralen, og vi ønsker samarbeid omkring evaluering av 
de retningslinjer som tjenesten bruker. Det krever også gode samarbeidsrutiner lokalt 
mellom lokalsykehus, hjemmebaserte tjenester, lege/legevakt og politiet for å ihendeta 
pasienten på en god måte. På dette området anser vi at det gjenstår en del arbeid for flere 
parter. 
o Politiets bidrag er spesielt viktig i forhold til sikkerhet i ventetid (se ovenfor) og i 
forhold til å få gjennomført transport. Med så pass lang vente/transporttid som vi kan 
oppleve her er det overmåte viktig at politiet har forståelse, kompetanse og rutiner for 
slike oppdrag. Vi forutsetter at alle parter følger de forskrifter og rundskriv som gjelder 
for slike oppdrag. De økonomiske forhold for det personell som er involvert er oss bekjent 
noe som kan bidra til motstand mot slike oppdrag og vi ber om at dette vurderes av de 
aktører som har innflytelse på dette. 
- Det synes som om Helse Nord har en betydelig utfordring i forhold til reduksjon av bruk 
av tvang internt i sykehusene. Det er betryggende at både sammenligning, 
kompetanseøkning og gjennomgang av rutiner for bruk av tvang internt vil bli iverksatt 
for om mulig å påvirke dette 

Helsedirektoratet, 
avdeling psykisk 
helsevern og rus  
 

I brev av 19.03.10 har Helse- og omsorgsdepartementet gitt alle RHFene i oppdrag å 
utarbeide planer for det tvangsreduserende arbeidet. Tilsvarende planer er også forutsatt 
utarbeidet lokalt, dvs.i helseforetakene. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet utarbeidet et forslag til en nasjonal strategi for redusert og riktig 
bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene. Direktoratets forslag er nå til behandling i 
departementet og per i dag ikke ferdigstilt. I sitt brev til de regionale helseforetakene har 
Helse- og omsorgsdepartementet bedt om å få de lokale og regionale planene til 
orientering. Det er per i dag ikke lagt opp til en nærmere vurdering fra 
helsemyndighetenes side når det gjelder form og innhold i disse planene. Som 
fagdirektoratet vil det imidlertid være naturlig at Helsedirektoratet bistår departementet 
med en gjennomgang og vurdering av de lokale og regionale planene, dersom det senere 
skulle bli aktuelt. Av hensyn til gjeldende eier- og styringslinjer anser vi det derfor ikke 
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som naturlig å avgi et formelt høringssvar på Helse Nords regionale plan. 
Helsedirektoratet ved Avdeling for psykisk helsevern og rus, og ved Avdeling for psykisk 
helse og rus vil derfor kun gi noen generelle råd og innspill i denne omgang. Avdeling for 
Norsk pasientregister (NPR) vil sende et eget svar. Helse Nord har gjort et grundig arbeid 
med utarbeidelse av planen som gir en god beskrivelse av situasjonen i dag og de 
utfordringer som bruk av tvang i psykisk helsevern representerer. Planen inneholder 
mange generelle og overordnede betraktninger, men er noe mindre konkret når det 
kommer til beskrivelse av tiltak og gjennomføringen av disse. Det er gode tiltak som 
beskrives, men færre konkrete planer for hvordan disse tiltakene skal gjennomføres og 
hvordan resultatene skal oppnås. For eksempel på side 25 beskrives det at det må 
legges til rette for samtidighet, uten at det beskrives hvordan man skal oppnå dette. 
Tiltaksplanen kan med fordel ha et større fokus på hvordan det skal arbeides med 
utforming av samtidige og tilgjengelige tjenester til pasient-/ brukergrupper med alvorlige 
psykiske lidelser og langvarige og sammensatte behov for tjenester fra begge nivåer. I 
England har en satset stort på utvikling av ulike typer ”Crisis resolution and home 
treatment”- team. Erfaringene derfra er at sosiale aspekter lettere fanges opp, antall 
innleggelser reduseres og tvangsbruken går ned. I Nasjonal helse – og omsorgsplan (2011- 
2015) framgår det at ved utvikling av team som tilbyr ambulant behandling i hjemmet, vil 
det i Norge være mest aktuelt å etablere dette som et samarbeid mellom kommuner og 
helseforetak, slik det er gjort ved etablering av oppsøkende behandlingsteam (ACTteam) 
og andre forpliktende samhandlingsmodeller. Det er i planen lagt for lite vekt på 
forpliktende samarbeid med kommunene - i utforming av et mer sammenhengende og 
helhetlig tjenestetilbud i Helse Nord. 
Planen vil også bli mer tilgjengelig for leseren og lettere forståelig, hvis man beskriver 
hvordan man har tenkt å løse utfordringene fortløpende under hvert tiltak, i stedet for at 
dette beskrives for seg til slutt. Samhandling og transportordninger beskrives for eksempel 
som satsingsområder på side 24 og 25, mens tiltakene under disse to punktene først 
beskrives på side 28. Det beskrives gode tiltak for sikre god kvalitet og bedre kunnskapen 
om bruk av tvang, men samme tiltak beskrives to ganger under punkt 3 og punkt 9 på side 
27, der det foreslås opplæring i psykisk helsevernloven. 
Avslutningsvis ønsker vi å understreke at det anses uheldig hvis man anbefaler at 
paragrafvurderinger utsettes til neste dag, slik det beskrives på side 20. Dette gjelder selv 
om man har observert at en senere paragrafvurdering har medført at situasjonen har falt 
mer til ro, og at dette medfører mer overføring til frivillighet. Det tilrådes at man for å 
sikre rettssikkerheten tilstreber at det gjøres spesialistvurdering mht etablering av tvungent 
psykisk helsevern så raskt det lar seg gjøre, og at man heller ser på om man også ved de 
raske vurderingene kan få til en større grad av frivillighet. 
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NPR – Norsk 
pasientregister 
Helsedirektoratet, 
Trondheim 
 

Norsk pasientregister (NPR) i Helsedirektoratet sender med dette inn sin høringsuttalelse. 
Helsedirektoratet i sin helhet er en av mange høringsinstanser, og direktoratet har vært i 
kontakt med Helse Nord om en utsettelse av sin høringsfrist. NPR tar i dette høringssvaret 
utgangspunkt i planen som omhandler datakvalitet. Etter vår mening er det godt fokus på 
viktigheten av gode data på området, men vi hadde med fordel sett en enda bedre 
konkretisering av tiltak og hvordan resultater skal oppnås. Først: NPR mener det er bra at 
det også skal utarbeides en plan for redusert og riktig bruk av tvang innen 
psykisk for barn- og unge. Det rapporteres i dag ikke tilfredsstillende data om tvangsbruk 
til Norsk Pasientregister fra det psykiske helsevernet for barn og ungdom. Opplysninger 
om bruk av tvang (innleggelse, tvangsmidler, tvangsbehandling og skjerming) i det 
psykiske helsevernet for barn og ungdom skal i utgangspunktet rapporteres til Norsk 
Pasientregister på samme måte som for voksne. På samme måte som for voksne blir ikke 
disse opplysningene registrert og rapportert til NPR som forutsatt. Til dette er det å si at 
BUP-teamet i NPR ikke har hatt noen journalgjennomgang ved rapporteringsenhetene og 
sjekket om det er underrapportering når det gjelder tvangsbruk i PHBU. Her kan det 
henvises til rapport utarbeidet av RBUP Helse Sør-Øst v/Astrid Furre og Sonja Heyerdahl, 
Bruk av tvang i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger.http://www.r-
bup.no/cms/cmsmm.nsf/lupgraphics/Rapport%20Astrid%20og%20Sonja%2001%20febru
ar.pdf/$file/Rapport%20Astrid%20og%20Sonja%2001%20februar.pdf 
Inntrykket er at det har vært dårlig opplæring på barne- og ungdomspsykiatriske 
avdelinger i forhold til hvor og hvordan tvangsbruk skal registreres i BUP-data. Kravene 
til registrering oppfylles ved at det føres i protokoller og papirarkiv på enhetene. Det har 
kanskje vært for dårlig informasjon og opplæring i hvordan registreringen skal gjøres. 
Brukergrensesnittet i pasientdatasystemet BUP-data kan også ha vært uoversiktlig på dette 
punktet. Når det gjelder tvang innen Psykisk helsevern for voksne er målet å redusere og 
kvalitetssikre bruk av tvang der det er nødvendig. En forutsetning er bl.a. at formaliteter 
rundt innskrivinger registreres og rapporteres korrekt. Dette for å kunne presentere 
statistikk om bruk av tvang innenfor psykisk helsevern på en riktig måte. Det er vanskelig 
å ha noen sikker formening om hva årsaken til mangler i rapportering omkring tvangsbruk 
skyldes. Slik det står i høringsutkastet er det store forskjeller mellom ulike institusjoner og 
helseforetak, og dette kan tyde på at ulike fagmiljø håndterer dette forskjellig. For tvang er 
det viktig med mest mulig ensartede vurderinger og synspunkter. Innrapportering av 
komplette data er helseforetakenes ansvar. For at det skal være mulig å foreta en løpende 
oppfølging av tvangsbruken så må de rutinemessige rapporteringene prioriteres av RHF 
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og HF. Viktig at lovpålagt rapportering av sentrale parametre blir komplett og korrekt. I 
rapporten fra Hell (Nasjonal strategigruppe II for psykisk helsevern og Tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB) og arbeidskonferansen "La oss få det 
til å virke" 29. og 30. september 2010) anbefales det at det skal iverksettes tiltak for at 
rapporteringskjeden i forhold til NPR fungerer på alle nivå innen 31.12.2010, og at alle 
enheter/klinikker har gjennomført opplæring i registreringsveilederen. Videre skal de 
respektive HF med sine IKT enheter sikre at all datafangst fungerer innen 01.11.2010. 
Opplæring i egne brukergrensesnitt mot egne system krever at foretakenes 
systemleverandører og RHF'enes IKT-enheter trekkes aktivt med. Dette fordi lokale 
oppsett, skjermbilder og uttrekk varierer mellom ulike IT-løsninger. NPR har ofte problem 
med å få data på laveste mulig behandlingsnivå (dette henger vel også sammen med 
at klinikere ofte ikke kjenner seg igjen i de rapporterte data til NPR). Rollen til 
helseregionenes IKT-enheter er sammen med systemleverandørenes rolle ofte 
undervurdert i diskusjonene rundt kvalitet i aktivitetsdata. 
Klinikere har ofte problemer med å få sett på gode rapporter lokalt som viser avdelingen 
ellers postens tall på en fornuftig måte. Man får ofte ikke verifisert tall for behandlingen 
man utøver. Klinikere og annet fagpersonell har problemer med å ta ut diverse rapporter 
som gir et riktig bilde av hva og hvem som er behandlet på de ulike enheter. Enkelte 
behandlingssted mister kontrollen på egne data - dette fordi man har sentralisert denne 
håndteringen i egne enheter som Helse Nord IKT, Hemit, Helse Vest IKT. etc.. De 
regionale IKT-enhetene (som altså er en del av sitt RHF) håndterer f.eks. uttrekk av data, 
oversendelse til NPR etc. Derfor ser ofte enhetene ikke egne data før de sendes. Det må 
sikres at en lokalt kan ta ut relevante rapporter på bruk av tvang til bruk i det lokale 
kvalitetsarbeidet. Rapportene må hente data fra de lokale EPJ-systemene, og må kunne 
brukes på post/enhetsnivå. Et problem når det gjelder spørsmål om kvalitet i data er at 
begrepet "Henvisningsperiode" forstås ulikt. Noen HF bruker ikke begrepet 
henvisningsperiode, men bruker termen omsorgsperiode som ikke eksisterer i NPR -
melding. Mange starter også en ny henvisningsperiode når pasienten blir lagt inn akutt, i 
stedet for å bruke pågående henvisningsperiode og sette ø-hjelp på episoden. I tillegg kan 
representanter for sektoren fremheve at registrering av tvangsbruk er viktig, men at man 
ikke er så opptatt av å registrere henvisningsformalitet eller spesialistvedtak når 
behandlingen skjer frivillig. På grunn av dette blir det mye feil i innrapportert data. 
Sektoren påpeker også at det er viktig at man hyppig kan ta ut data lokalt (helt ned på 
avdelingsnivå) for å følge utviklingen. Det må fremheves at dette må ligge i foretakenes 
egne pasientadministrative systemer i samarbeid med sentrale IKT- enheter, og det bør 
være en selvfølge at dette skal være mulig og må presiseres i kravspesifikasjonen for 
systemene. NPR- melding inneholder opplysning om bruk av skjerming og tvangsmidler, 
men ikke opplysninger om varighet av bruk av skjerming og tvangsmidler. Varighet er en 
viktig indikator i analyser av omfanget av bruk av tvang, Det psykiske helsevernet er 
pålagt å føre oversikt over antall og varighet av slike vedtak i egne håndskrevne 
protokoller som legges frem for kontrollkommisjonene for ettersyn. En overgang til 
elektronisk registrering av vedtak om tvangsmidler, tvangsbehandling og skjerming 
vurderes å være en nødvendig forutsetning for at det skal kunne fremskaffes rutinemessig 
oversikt over omfang og varighet, både lokalt og nasjonalt. Helsedirektoratet har i 
samarbeid med KITH utarbeidet en standard for registrering av alle vedtak etter psykisk 
helsevernloven. Standarden kan implementeres i helseforetakenes EPJ- systemer, og 
inneholder et sett av spesialiserte søkefunksjoner som gir mulighet for å holde oversikt 
over bruk av tvang på individ-, enhets- og virksomhetsnivå. I praksis vil dette utgjøre 
elektroniske protokoller som kan erstatte papirprotokollene som benyttes i dag. 
Når det gjelder en eventuell overgang fra tvangsprotokoll på papirform til system vil dette 
i praksis si en tilpasning/utvidelse av EPJ- standarden til å dekke tvangsinformasjon, og 
følgelig tilpasninger i PAS (DIPS mm). En årsak til at NPR sliter med å få inn en del 
tvangsinformasjon er at mye av informasjonen ikke finnes i PAS, men i tvangsprotokoller 
(papir-/bokform). Vi er opptatt av at informasjonen vi ber om i NPR- meldingen blir 
registrert korrekt. Forvirringen som kan oppstå kan skyldes at man ikke skiller mellom 
rapporteringskrav definert i NPR- meldingen og registrering av data i PAS/EPJ. NPR -
meldingen er kun et innrapporteringsformat. I diskusjonene om datakvalitet er det riktig å 
vise til den upubliserte Strategi for bedre datakvalitet 2011-2014 fra Helsedirektoratet v/ 
NPR. Her har Olav Helge Førde fra Helse Nord RHF og Trine Magnus fra Senter for 
Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) bidratt i den eksterne arbeidsgruppen. Når 
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det gjelder riktig registrering av data, ønsker Helsedirektoratet ved NPR å bidra aktivt til å 
skape forbedringer. Vi vil derfor prioritere å delta på regionale samlinger som bidrar til å 
etablere et pålitelig og enhetlig informasjonsgrunnlag. NPR kan bistå med gjennomgang 
av registreringsveilederen. Samlingene må organiseres av RHF/HF. viser til brev vedlagt 
under - Opplæring i riktig registrering av data i spesialisthelsetjenesten datert 5. august 
2011. 
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