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    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Psykisk syke mennesker er en sårbar pasientgruppe, og når de behandles mot sin vilje 
utfordres Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.  
 
For å sikre at det jobbes systematisk for å redusere og sikre riktig bruk av tvang ved 
behandling av psykisk syke har styret i Helse Nord RHF i styresak 41-2012,vedtatt en 
regional plan for dette.  
 
I foreliggende sak orienteres styret om status med arbeidet for reduksjon og sikring av 
riktig bruk av tvang i regionen samt eventuelle resultater av iverksatte tiltak.  
 
Bakgrunn/fakta 
Tiltaksplanen 2012-2015 inneholder følgende hovedmål for redusert og riktig bruk av 
tvang i psykisk helsevern i Helse Nord på flere områder: 
• 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 psykisk syke - mindre bruk av politi 
• Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
• Ha verdige og gode bygg til de alvorligste psykisk syke 
 
I planen skisseres en rekke tiltak både på foretaksnivå og på regionalt nivå for å oppnå 
målene. 
 
Tiltak på foretaksnivå 
For å sikre et systematisk arbeid med reduksjon av tvang og fremdrift i 
gjennomføringen av tiltak fikk helseforetakene innen 1. juni 2012 i oppdrag å utarbeide 
lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang (Oppdragsdokument 2012).  
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Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer at de er i 
sluttfasen av dette arbeidet. Nordlandssykehuset HF har i 2012 hatt fokus på 
moderniseringsprosjekt, og arbeidet med lokal plan er derfor utsatt til 2013. 
Helgelandssykehuset HF vil i 2013 utarbeide lokal plan i forbindelse med etablering av 
ambulante akutteam.  
 
Samtidig jobber helseforetakene med å omstille drift og virksomhet, jf. Nasjonal 
strategigruppe II. Dette omhandler blant annet avtalebaserte brukerstyrte innleggelser, 
ambulante akutteam og utvidet åpningstid.  
Disse tiltak kan være med på å redusere antall tvangsinnleggelser. Helseforetakene har 
en ujevn utvikling i denne prosessen. Alle rapporterer at arbeidet skal være ferdig i 
løpet av 2013.   
 
Parallelt med utarbeidelse av plan og omstilling av drift jobber helseforetakene med 
enkelttiltak som endring i registreringspraksis og økning av kunnskap for ivaretakelse 
av psykisk syke ved transport med ambulanse. 
 
Tiltak på regionalt nivå 
Helse Nord RHF har ikke arbeidet systematisk med planen. Det er gjennomført et 
mindretall av tiltakene som berører ovennevnte hovedmål.  
 
Det er gjennomført opplæring for ansatte i helseforetakene i arbeid med registrering av 
tvang, et tiltak som kan bidra til økt kvalitet på registreringene. Til høsten planlegges 
det undervisning i forhold knyttet til tvang og frivillighet i 
psykiaterutdanningsprogrammet i Helse Nord.   
 
Helse Nord RHF vil innen 1. juni 2013, i samarbeid med fagrådet, utarbeide en 
milepælsplan som viser hvordan resterende arbeid med planen skal gjennomføres.  
  
Resultater 
Det er kort tid siden planen ble vedtatt, og helseforetakene har i ulik grad iverksatt 
tiltak til reduksjon av tvang slik at det er usikkert hvorvidt resultatene vil påvirkes av 
disse.  
 
Det er usikkerhet knyttet til registrering av tvangstiltak frem til 2012. Tallene kan 
derfor i all hovedsak kun brukes som utgangspunkt for senere oppfølging. Man ser 
allerede en nedgang i antall tvangsinnleggelser på Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og nedgang i antall tvangstiltak. Ved Nordlandssykehuset HF er den lave 
tvangsbruken relativt stabil i perioden. 
 
Resultatene vises i tabell 1 og 2. Mer detaljerte resultater for Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF gis i vedlegget. 
 
 UNN HF NLSH HF 
 2012 2011 2012 2011 
Antall innleggelse med vedtak 580 721 269 238 
Tabell 1: Antall tvangsinnleggelser på UNN og NLSH i 2011 og 2012 (DIPS) 
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 UNN HF NLSH HF 
Antall § 4-vedtak fordelt 
på type og år 

2012 2011 2010 2009 2012 2011 2009 2008 

§4-3 skjerming 121 130 122 171 115 92 91 114 
§4-4 tvangsbehandling 
med legemidler 

79 93 97 107 59 60 73 81 

§4-5 innskrenkninger i 
forbindelse med 
omverdenen 

23 20 40 44 21 15 16 15 

§ 4-6 undersøkelse av 
rom, eiendeler samt 
kroppsvisitasjon 

15 2 10 15 3  2 1 

§ 4-7 beslag 11 5  2   4 1 
§4-8a vedtak om bruk av 
mek. tvang 

94 115 100 110 85 63 33 72 

§ 4-8c vedtak om bruk 
av korttidsvirkende 
legemiddel 

23 20 24 48 18 19 8 24 

§4-8d kortvarig 
fastholding 

47 25 22 6 16 14 13 29 

Totalsum 413 410 415 503 317 263 240 337 
Tabell 2: Antall §4 vedtak på UNN Tromsø og NLSH Bodø fra 2009 til 2012 

 
Brukermedvirkning 
Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, 
tiltaksplan 2012-2015, oppfølging av RBU-sak 31-2012 ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 13. mars 2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regional brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med redusert og riktig bruk av 

tvang i psykisk helsevern til orientering. 
 
2. RBU vil påpeke viktigheten av samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten ovenfor denne pasientgruppen for å redusere bruken av tvang 
og bedre oppfølgingen av pasientene. 

 
Vurdering/konklusjon 
Arbeidet med reduksjon i bruk av tvang ved behandling av psykisk syke er pr. dags dato 
i planleggingsfasen. Enkelte tiltak er iverksatt, men en helhetlig tilnærming er ikke på 
plass. 
 
Imidlertid må tiltak for reduksjon av tvang sees i sammenheng med videreutvikling av 
behandlingstilbudet i DPS-ene, og en forventer at endringer i disse vil påvirke bruk av 
tvang.  
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
21. mars 2013 - sakspapirer

side 97



 

Helseforetakene trenger tid til å utvikle/innføre gode og varige løsninger som kan 
ivareta målsetningene for tilbudet både i nasjonal strategigruppe II og i regional plan 
for redusert bruk av tvang.  
 
Fokuset mot redusert bruk av tvang i psykisk helsevern vil bli fulgt opp. Det er gledelig 
allerede å se en nedgang i antall tvangsinnleggelser og nedgang i antall tvangstiltak på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, mens det lave nivået på Nordlandssykehuset HF 
ligger relativt stabilt. 
 
 
 
Vedlegg:  Tvunget psykisk helsevern, allmennpsykiatrisk klinikk  

– innleggelser, døgn og § 4-vedtak  
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Tvunget psykisk helsevern Allmennpsykiatrisk klinikk 

– Innleggelser, døgn, og § 4-vedtak 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Tabell 1 over viser andel innleggelser med vedtak om tvang (§§ 3.2 og 3.3) av totale innleggelser 

i 2012 og 2011 fordelt på døgnposter i Tromsø. Det bemerkes at «avdelingsoverføringer» 

(overføringer mellom de tre avdelingene Avd. Sør, Avd. Nord og PSTO) inngår i 

beregningsgrunnlaget – skjer ikke ved beregning av Nasjonal kvalitetsindikator. 

Tabellen viser at det er kun Akuttpost nord som har økt sin andel innleggelser med vedtak om 

tvang, fra 40,6 % til 44,4 %.  Det må her anføres at posten har hatt 6 færre tvangsinnleggelser i 

2012 sammenlignet med 2011 og 49 færre frivillig innlagte (§2.1). De øvrige postene har 

redusert sine andeler innleggelser med vedtak om tvang. Se tabell for detaljer. 

 

 

En hovedårsak til at andel innleggelser med vedtak om tvang er redusert fra 33,2 % til 27,8 %, 

handler om at det fra 1.1.2012 ble mulig å registrere Tvungent psykisk helsevern uten 

døgnopphold med frivillig innleggelse. Det ble registrert 93 slike innlegger i 2012 (se tabell 3). 

Dersom det korrigeres for dette, vil andelen likevel i sum være redusert, men ikke i det omfang 

(fra 33,2 % til 32,2 %).   

Kilde: D-1341 

Her presenters klinikkintern statistikk for årene 2012 og 2011 av: 

• Andel innleggelser med vedtak om tvang (formalia) av totale innleggelser 

(tabell 1) 

• Antall vedtak om tvang (tabell 2) 

• Antall vedtak fordelt på type, herunder TUD med frivillig innleggelse (tabell 3) 

• Antall liggedøgn med vedtak om tvungen innleggelse (tabell 4) 

• Andel liggedøgn med vedtak om tvungen innleggelse (tabell 5) 

• Antall unike individer innlagt på den enkelte døgnpost i perioden (tabell 6) 

• Antall § 4-vedtak fordelt på type, år og post (tabell 7 og 8) 

• Utskrift av Nasjonal kvalitetsindikator om tvungen innleggelse (side 5)    
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Tabell 2 viser fordelingen av innleggelse med tvangsvedtak og øvrige vedtak som frivillige og 

andre (kontrakter). Akuttpost Tromsø, Akuttpost sør og Rehabilitering Tromsø har enkeltvis hatt 

størst reduksjon i antall vedtak om tvang fra henholdsvis 136 til 102 og fra 186 til 162 og fra 100 

til 64. Se tabell for detaljer. 

 

  

 

Tabell 3 viser antall vedtak fordelt på paragraf og post. I 2012 ble det registrert 93 innleggelser 

til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold med frivillig innleggelse. 

 

 

 

Tabell 4 viser antall liggedøgn med vedtak om tvang (formalia ved inntak). Det er en samlet 

reduksjon på 8 % fra 2011 til 2012. Bortsett fra Rehabilitering Troms, har samtlige poster færre 

liggedøgn med vedtak om tvang.  

 

Kilde: D-4587 

*§§ 3.2 og 3.3 

Kilde: D-1341 
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Tabell 5 viser andel liggedøgn (dager) med vedtak om tvang (formalia ved inntak) av total for 

2012 og 2011. Akuttpost nord, Akuttpost Tromsø og Rehabilitering Tromsø har økt sin andel 

liggedøgn med tvangsvedtak fra 2011. Både Akuttpost sør og subakuttpost nord har hatt en 

betydelig reduksjon i andel liggedøgn henholdsvis fra 60 % til 51,4 % og fra 50,4 % til 42,5 %. 

Samlet for klinikkens døgnposter med formell godkjennelse for tvang, er andelen liggedøgn med 

tvangsvedtak sunket med nesten 3 prosentpoeng, fra 44,5 % til 41.8 %. 

 

Kommentarer: 

Dersom en sammenholder antall vedtak med tvungen innleggelse med antall liggedøgn med 

vedtak om tvang, vil det gi en indikasjon på hvorvidt liggetiden med tvangsinnleggelser er 

redusert eller steget sammenlignet med 2011.  

 

Tabell 6 viser unike individer som har vært innlagt med vedtak om tvang (formalia ved inntak  

§§ 3.2 og 3.3) ved de ulike postene i 2012 og 2011. Hvert individ teller én gang på hver post. I 

sum har det vært innlagt 20 % færre unike individer med vedtak om tvang.   

 

 

Kommentarer: 

Dersom en sammenholder unike individer innlagt med tvang med antall som har vært innlagt 

med vedtak om tvang, vil det gi en indikasjon på omfanget av re-innleggelser på den enkelte 

post. En må her også anta at registrerte tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold med frivillig 

innleggelse har ført til færre innleggelser med vedtak om tvang.  

 

Kilde: D-1341 

Kilde: D-4587 
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Tabell 7 viser antall § 4 – vedtak fordelt på type for 2012 - 2009. 

 

 

 

 

Tabell 8 viser antall § 4 – vedtak fordelt på type og post for 2012. 
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Nasjonal kvalitetsindikator (N-005)  
Kilde: D-5925 

 

 

Andel tvangsinnleggelser med bakgrunn i Nasjonal kvalitetsindikator var i 2012 på 16,6 %. 

Døgnenhet Storsteinnes PSTO og øvrige døgnenheter ved SPH’r som ikke er godkjent for tvang, 

inngår altså i beregningsgrunnlaget. Avdelingsoverføringer inngår heller ikke i tallgrunnlaget. 

 

 

Andelen tvungen innleggelse har falt med 5,6 prosentpoeng fra 22,2 % til 16,6 % sammenlignet 

med i fjor. Den største reduksjonen er registrert ved PSTO, fra 21,2 % til 13,1 %.  

Seksjon Nord 

Seksjon Sør 

Seksjon Nord 

Seksjon Sør 
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