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Høring - Regional handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang i 
psykisk helse i Helseregion Vest

Takk for anledningen til å uttale seg om høringsutkast vedrørende ny regional handlingsplan.

Høringsutkastet omhandler mange viktige punkter i en viktig debatt.  

Et hovedinntrykk er at planen er veldig generell og med fordel kan konkretiseres i forhold til ulike 
angrepspunkter.  I en vil i det følgende kommentere planen side for side, og til slutt peke på en del 
områder som ikke er behandlet i planen, men som er viktige i denne diskusjonen.  Planen 
understreker at et nøkkelpunkt i forhold til økt frivillighet er at hjelpen gis på ”et så tidlig tidspunkt i 
sykdomsutviklingen” som mulig.  Dette er et veldig viktig punkt og kan godt understrekes mer 
konkret i forhold til å utfordre helseforetakene i retning av tidligintervensjon ved særlig alvorlige 
psykoselidelser.  Her er forskningslitteraturen omfattende.  

I sammendraget på side 3, siste avsnitt skriver man: ”Mange mener at det i noen situasjoner må 
brukes tvang”.  Den norske legeforening, Psykologforeningen og Norsk sykepleierforbund 
gjennomførte i 2009 en landsomfattende opinionsundersøkelse om befolkningens innstilling til 
anvendelse av tvang i visse tilfeller.  Denne vedlegges.  Det går her fram at befolkningen har en 
overveiende positiv innstilling til anvendelse av ufrivillig innleggelse og behandling i visse tilfeller.  
Denne undersøkelsen ble gjentatt i regi av Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus våren 
2011, etter kvalitetssikring av samfunnsviter Frank Aarebrot, med samme resultat.  Over 90% av 
befolkningen er positiv til dagens praksis.

På side 4 drøfter man forholdet mellom alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko.  Vi vedlegger noen 
undersøkelser som tydeliggjør sammenhengen mellom ”varighet av ubehandlet psykose” og 
voldsrisiko ved første episode psykose.  Nesten all økt voldsrisiko knyttet til disse lidelsene er et 
resultat av fraværende eller manglende behandling.  I forhold til første episode psykosegruppen er 
det slik at den økte voldsrisiko forsvinner når behandling settes inn.  Dette er et særdeles viktig 
poeng i forhold til diskusjonen om frivillighet eller tvang.  I forhold til redusert voldsrisiko er denne 
sammenhengen et argument for evt. tidligere bruk av tvangsbehandling der hvor pasienter i første 
episode psykosegruppen ikke selv søker slik hjelp.  Det vil for så vidt også være et argument i samme 
retning i forhold til pasienter med gjentatte, evt. kroniske, psykosetilstander hvor de selv ikke ønsker 
behandling.
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På side 5 i innledningen anfører man at ”bruker og pårørendeorganisasjoner har gjennom mange år 
satt søkelyset på bruken av tvang i det psykiske helsevernet”.  Dette er selvsagt riktig, men kan 
forstås dit hen at de som er ansatt i, og har sitt daglige virke i psykiske helsevern ikke har vært opptatt 
av dette på samme måte.  Det medfører ikke riktighet.  Før politiske myndigheter og helsebyråkratiet 
generelt satte dette på dagsorden har ansatte i psykisk helsevern hatt dette som et sentralt punkt i sin 
daglige virksomhet og oppmerksomhet.  Dette bør anerkjennes innledningsvis.  Et eksempel på dette 
er det initiativ Legeforeningen tok ved gjennomføringen av et gjennombruddsprosjekt for redusert 
tvang tidlig på 2000-tallet.

Side 6.  ”Planen har ikke som mål å redusere bruken av tvang til et bestemt måltall”.  Det bør 
vurderes om det ikke er riktig å innføre et slikt måltall selv om måltallene er usikre.  Helse Stavanger 
har satt seg som mål at antallet tvangsinnleggelser prosentvis skal reduseres til 10% innen 2012 mot 
dagens tall på mellom 15 og 20%.

Side 8.  Man refererer til at flere utenlandske studier viser en høy forekomst av ruslidelser hos 
pasienter som er til behandling i psykisk helsevern.  Her foreligger det en ny norsk undersøkelse med 
utgangspunkt i Kristiansand og Stavanger: ”Involuntary hospitalization of first-episode psychosis 
with substance abuse during a 2-year follow-up”.  Denne er publisert i Acta Psykiatrica Skandinavika, 
vedlagt. Undersøkelsen viser at pasienter med misbruksproblematikk blir tvangsinnlagt i 72% av 
tilfellene mot 31% når rusmisbruk ikke er et aspekt.  Dette gjelder en første psykosepopulasjon. 

På side 9 redegjør man for antall tvangsinnleggelser pr. 100.000 voksne og antall tvangsinnlagte i 
samme populasjon.  Man bør i tillegg anføre antall tvangsinnleggelser prosentvis av alle innleggelser, 
idet disse tallene utvider perspektivet og speiler tilgjengeligheten noe bedre.  Man bør også, siden 
dette er en Helse Vest-plan, føre opp de absolutte tall for Helse Stavanger og Helse Bergen i tillegg til 
tallene for Helse Førde og Helse Fonna som representerer ytterpunktene.

Lenger nede på side 9 diskuterer man brukerinvolvering.  Dette er et viktig aspekt.  Det er imidlertid 
lite forskning på disse forhold, noe som kan være en særlig utfordring for Helse Vest framover og 
som kanskje bør gjøres til gjenstand for særlig oppmerksomhet også i forskningssammenheng. Den 
referanse (referanse 2) som er oppført som grunnlag for påstanden om at ”brukerrefleksjon, rewiev 
og debriefing som viktig for forebyggende tvang” gir vel ikke grunnlag for disse konklusjoner?

Side 10 – pårørendeinvolvering.  Tvangsinnleggelse initieres nesten alltid av pårørende, utslitte og 
fortvilte i forhold til sine nærmestes pinsler, for eksempel i en psykoseutvikling. Noen ganger er det 
andre aktører i lokalsamfunnet som tar initiativet til tvangsinnleggelse.  Dette kan understrekes 
tydeligere.

På side 11, behandlingstilbud på rett nivå, peker man på en veldig god måte på kommunens rolle i 
forhold til ufrivillige innleggelser.  Her listes det opp 2 tiltak som kanskje bør trekkes ut særskilt, 
henvisninger på tvang som ikke tas til følge etter spesialistvurdering, og det at kommunene må gis en 
sentral plass i strategien for å øke frivilligheten.

På side 12, første avsnitt, understreker man arbeidet med å etablere døgnbaserte akutt- og 
krisetjenester ved DPS-ene.  Bakgrunnen her er sannsynligvis at man vil bedre tilgjengeligheten. Det 
er etter vår mening tilgjengelighetsaspektet som må understrekes, de ulike lokalsamfunn og fylker må 
finne sine mest hensiktsmessige ordninger på dette, også ut fra kostnadseffektivitetshensyn.

Lenger nede på samme side skriver man ”den hardeste kritikken fra brukerorganisasjonene går på 
langvarig tvangsbehandling med medikamenter”.  Det er i denne sammenheng viktig å understreke at 
denne kritikken ikke er endimensjonal, men like ofte går motsatt vei. Brukerorganisasjonene har i 
denne sammenheng ingen entydig stemme, oss bekjent. 
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På side 13 skriver man at ”forskning indikerer at ambulerende og utadrettet virksomhet reduserer 
behovet for døgnbehandling, fører til færre reinnleggelser over tid……..”.  Dette er ikke i samsvar 
med forskningen slik vi kjenner denne.  Vi er heller ikke kjent  med forskning som viser at dette 
reduserer behovet for tvangsinnleggelser.  Her er det i tilfellet nødvendig med referanser, da disse 
påstander står i motstrid til det vi mener å kjenne fra forskningen.

Det samme gjelder bruken av oppsøkende behandlingsteam lenger nede på samme side. Man påstår 
der at dette hindrer gjeninnleggelser i sykehus.  Her er det også nødvendig med referanse idet dette er 
omdiskutert og flere forskningsrapporter trekker i motsatt retning. 

Slik forskning er igangsatt knyttet til Assertin community treatment, eller ACT-team.  Disse teamene 
er ikke innrettet mot første episode psykose, men mot mer kroniske tilstander.  Forskningen fra 
England og USA peker ikke i retning av at dette medfører et redusert innleggelsesbehov. 

På side 14 diskuterer man brukerstyrte senger.  Dette er en ordning som går langt tilbake i psykisk 
helsevern, men som først er blitt kjent i det offentlige de siste årene.  Dette er en viktig strategi, men 
det er ikke vist at dette gir lavere andel tvangsinnleggelser.  De studier som er foretatt, bl.a. 
Heskestads studie fra Jæren DPS gir ingen signifikant forskjell i forhold til tvangsinnleggelser før og 
etter innføring av brukerstyrte senger.

På side 16 anfører man at ”som et minimum bør man tilstrebe at vedtak først blir fattet etter 
konsultasjon mellom helsepersonell, der en legger stor vekt på hvordan pasienten selv opplever 
inngrepet”.  Dette er vi helt enig i og slik vi ser det er det også det som er praksis i dag.

På side 17 diskuterer man forskning og kunnskapsutvikling.  Man sier at ”det er avdekket store 
mangler i internasjonal og nasjonal forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang”.  Dette må 
belegges med referanser.  Der foregår ganske mye god forskning knyttet til disse tingene både i 
Norge og internasjonalt i dag.  Det bør tydeliggjøres hvilke mangler man konkret sikter på.  Blant 
annet er det god forskning både nasjonalt og internasjonalt som viser at pasienter som blir 
tvangsinnlagt har et dårligere funksjonsnivå og høyere symptomnivå ved innleggelse enn de som 
innlegges frivillig, men at de i løpet av samme tidsperiode oppnår et funksjons- og symptomnivå, dvs. 
bedring på linje med frivillig innlagte pasienter.  Dette innebærer at tvangsinnlagte pasienter faktisk 
får en større grad av bedring i forhold til sitt utgangspunkt, i forhold til frivillig innlagte. 

På side 18 øverst viser man ”forskningsstudier peker på at bruken av tvang er mer styrt av 
helseprofesjonenes overbevisninger og verdier enn av krav i lovverket”.  Dette er belagt med en 
referanse fra Nasjonal strategi for riktig og redusert bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene.  Det 
kan godt være at dette er slik, vi kan likevel ikke se at denne rapporten underbygger dette.

Lenger nede på samme side, side 18, diskuterer man riktig konsekvent dataregistrering.  Dette er en 
stor og alvorlig utfordring, og vi slutter oss helt til dokumentets vurderinger i så måte. 

Stavanger har på forespørsel på forespørsel fra Fylkeslegen i Rogaland gjennomgått sine tiltak for 
riktig og redusert bruk av ufrivillig innleggelse og ufrivillig behandling.  Dette dokumentet, som er 
oppdatert pr. september 2011, vedlegges som et supplement til denne høringsuttalelsen. 

Vi vil også peke på en del punkter som ikke er behandlet i planen og som er helt sentrale i forhold til 
det å oppnå et mål om redusert bruk av tvangsinnleggelse og tvangsbehandling.

1) Drøfting av tvang og farlighet knyttet opp mot tvang og ubehandlet psykose er ufullstendig 
og har ikke tatt inn i seg de tydelige forskningsfunn som er gjort her. 
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2) Planen drøfter lite i forhold til de tilstander som utløser tvang, hva som kan gjøres særskilt i 
forhold til de ulike tilstandene. Pasienter som tvangsinnlegges er, som planen nevner:
Ø psykoselidelser 
Ø depresjoner med suicidalitet
Ø manisk depresive psykoser med mani  
Ø senil demente

Disse tilstandene krever ulike tiltak og i forhold til psykoselidelser vil tiltakene være forskjellige 
i forhold til første episodepsykose og evt. reinnleggelser.

3) Planen drøfter ikke det økte press på tvangsinnleggelser i forhold til § 6.2 i 
sosialtjenesteloven.  Her har vi en Rokkanrapport som viser at praksis så langt ikke har vært 
vellykket.  Hvordan skal Helse Vest takle dette i fremtiden?

4) Mælandutvalgets innstilling.  Her er det også et økt trykk på tvangsinnleggelser.  Dette bør 
drøftes i planen.  Hvordan skal Helse Vest stille seg til dette? 

5) Tvang og innvandrere.  Hva er Helse Vests politikk her?  Innvandrerbefolkningen innlegges 
på tvang dobbelt så ofte som ”normalbefolkningen” (danske tall).  Hvorfor? Hva kan vi gjøre 
med det?

6) Storbyers særlige problemer, både demografisk, rusbruk, epidemologisk og organisatorisk må 
drøftes.  Bergens problemer har en helt annen bakgrunn enn Førdes, og løsningene vil være 
helt andre.  Noe er felles, men hva er det?

7) Tidligintervensjonsperspektivet kan drøftes mer utfyllende.  Likeledes kapasitets- og 
tilgjengelighetsutfordringene, responstid m.m.

8) Faglighet i mottakelsessituasjonen.  Blir pasientene vurdert av spesialist ved inntak?
9) Anvisning til videre forskning og metodeutvikling.  Man bør lage en regional plan for denne 

forskningen med egne avsatte midler, og en prosjektperiode på 3-5 år.
10) Legevaktsordningen/fastlegers ansvarsområde i kommunen. 

Med vennlig hilsen

Jan Olav Johannessen (sign.)
sjeflege


