
 HØRINGSUTTALE fra KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN , HELSE  FONNA

 Regional Handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang.

 Helse Fonna har vært representert i gruppen som har utarbeidet høringsutkastet, og   
innholdet i utkastet er i samsvar med Klinikkens oppfattning av hvordan en kan oppnå 
redusert og riktig bruk av tvang. 

Lokalt i Helse Fonna  har det i en årrekke vært fokus på riktig og redusert bruk av tvang, og 
dette arbeidet fortsetter og vil bli utvidet i tiden fremover. 

Siden 2002 har det vært gjennomført systematiske brukerundersøkelser ved Sikkerhetsposten 
som er lokalisert ved Valen sjukehus. En høy prosentandel av pasientene ved sikkerhetsposten 
er tvangsinnnlagt. Resultatet av brukerundersøkelsene blir presentert for personalet årlig. 
Brukerundersøkelsene er egnet til stadig kvalitetsforbedring der brukermedvirkning står 
sentralt. Dette reduserer bruk av tvang gjennom at pasientene opplever mindre grad av 
krenkelse og maktesløshet, og bidrar til positive holdninger blant personalet. 
 I tillegg er det utarbeidet Klinisk handlingsprogram som blir evaluert årlig. Ofte ser en at 

svarene fra brukerundersøkelsen harmonerer med områder som en må forbedre i forhold til 
målsettingen i klinisk handlingsprogram. Dette tyder på at både evalueringen av Klinisk 
handlingsprogram og brukerunderøkelsen er gode instrumenter i forhold til det kontinuerlige 
kvalitetsarbeidet. Kompetanse og opplæring av peronalet er sentralt, ikke misnt i forhold til å 
utvikle gode holdninger.  TERMA – kurs er obligatorisk for alle nyansatte ved 
sikkerhetseksjonen, det er tilbud om månedlig trening, og obligatorisk med årlig oppdatering. 
Alle ansatte i mer enn 40% stilling har en studieuke årlig. Flere av peronalet har gjennomført 
videreutdannelse i voldrisikovurdering og – håndtering VIVO I-II, og det er opprettet 
poliklinikk knytet tio sikkerhetseksjonen for bl.annet å kunne bistå kommunene og andre 
deler av klinikken  i forhold samarbeid rundt pasienter med voldsproblematikk er det ofte vil 
være spørsmål om tvangsbruk.

Ved Akuttposten ved Valen sjukehus , post C har personalet deltatt i et nasjojnalt prosjekt i 
regi av SINTEF:  BAT ( Brukerfokusert alternativ til tvang ) i perioden våren 2007- høst 
2008. Akuttpost C på Valen hadde et spesielt fokus i forhodl til skjerming, alternativer til 
skjerming og mest mulig brukerinvolvering i folhold til gjennomføring av skjerming. Dette 
bidro til mindre bruk av skjerming og var av betydning for videreutvkling av gode holdninger 
og god praksis i avdelingen.

Når det gjelder samarbeid med politiet holdes det regelmessig møter, og det er enighet om at 
en bare skal benytte poiliti-assistanse når det er strengt nødvendig. Så langt det er mulig bør 
fagperson fra Klinikk for psykisk helsvern være med på transport av pasienter der det er 
nødvendig hjelp fra politiet. 

Brukerstyrte senger skal innføres ved haugaland DPS  høsten 2011, og er under utredning ved 
Folgefonn DPS.

Det er opprettet AAT ved alle DPS, ved Haugaland DPS 24 timer i døgnet, og ved de andre 
DPS for deler av døgnet. ACT er opprettet i en del av opptaksområdet i Klinikken.

TERMA skal gjennomføres regelmessig i hele klinikken.



Når det gjelder bygg-tekniske forhold er det store ulikheter i klinikken og ikke alle enheter har 
gunstige lokaliteter i forhold til tvangsbruk og forebygging av tvangsbruk.

I forbindelse med forbedringsprogrammet i forlengelsen av PWC gjennomgangen av Klinikk 
for psykisk helsevern er det nedsatt 6 arbeidgrupper der fokusområdene berører mange av 
punktene i Regional handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang. Dette viktige temaet 
vil det fortsatt være mye fokus på i tiden fremover  i Klinikk for psykisk helsevern.
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