
Høringssvar – Regional handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern 
i Helseregion Vest

Viser til brev datert 21.06.2011 med invitasjon til å komme med innspill til planen innen 
1.september 2011.

Som DPS med ansvar for gjennomføring av behandling under tvang uten døgnopphold, TUD,  
finner vi det nyttig at det kommer en handlingsplan med overordnede føringer for dette arbeidet i 
helseregionen. 
Planen er oversiktlig og peker på områder der vi som arbeider innen psykisk helsevern kan 
videreutvikle tilbudene vi har på en slik måte at det forhåpentligvis kan resultere i redusert bruk av 
tvang. Eller iallefall i en bedre kvalitetsikret bruk av tvang. 

Antar at de fleste DPS nå arbeider med planer om økt tilgjengelighet, mer utadrettet og ambulant 
virksomhet, slik føringene og Bestillingen fra Helse Vest har lagt opp til de siste årene. 
Vi er på tilbudssiden mht om pasienten skal komme til DPS eller besøkes hjemme. Vi har etablert 
både et akutt-ambulant team og et psykoseteam som følger opp pasientene utenfor DPSet. Vi 
forsøker i samarbeid med 1.linjetjenesten å legge til rette slik at oppfølgingen på TUD skal 
forårsake minst mulig ulempe for pasienten.

Samarbeidet med kommunen er nedfelt i en samarbeidsavtale, men det gjenstår en del på at 
samarbeidet gjennomføres på en tilfredsstillende måte for pasientens skyld.
Ansatte i 1.linjetjenesten svarer ofte ved søknader om nødvendig støtte og hjelp i kommunen for 
pasienten på TUD, at alt som har med oppfølging av pasienter på TUD er 2.linjetjenesten sitt 
ansvar. 
Hospitalet Betanien DPS har mottatt «Såkornmidler» for å få drøftet konkrete felles oppgaver og 
utarbeide retningslinjer sammen med 1.linjen for å bedre samarbeidet om disse alvorlig syke 
pasientene. Vi håper det vi kommer frem til er retningslinjer som kan brukes også i andre bydeler i 
Bergen

Samarbeidet med sykehuset har også forbedringspotensial. Så langt i år har vi fått 10-12 nye 
pasienter til videre oppfølging på TUD. Det er en 50 % økning av TUD-pasienter på ½ år, fra et 
gjennomsnitt de siste årene på 22-24 pasienter. Det er meg bekjent aldri i overføringsprosessen blitt 
invitert til samarbeidsmøter mellom pasient, pårørende, sykehus, DPS og kommune i forkant av at 
overføringspapirene blir sendt. 
Her er ingen drøfting av individuell plan, behandlingsplan, kriseplan eller andre alternativer til 
tvang før overføring. Mange pasienter har hatt relativt lange opphold i sykehus før overføring til 
DPS på TUD. 
Vi har i mange tilfeller tett kontakt med pårørende, men ser at det er et viktig punkt i planen der vi 
kan forbedre oss. 

Denne planen kan bli et nyttig forpliktende utgangspunkt både for DPS og sykehus til bedre 



samhandling med tanke på brukerinvolvering, pårørende involvering og samhandling.

Vi hadde gjerne sett at det ble sterkere understreket også kommunens ansvar for, i samarbeid med 
DPS og sykehus, å arbeide for riktigere og redusert bruk av TUD. 

Ved DPSet har vi hatt internundervisning ved formann i Kontrollkommisjonen. Vi har månedlig 
møte med alle behandlere som har vedtaksansvar der faglige, etiske, lovmessige og praktiske 
spørsmål som gjelder TUD-oppfølging drøftes. 
Det er viktig med økt kompetanse og kunnskap om både lovgrunnlaget og hva som finnes av seriøs 
forskning på feltet. Og avgjørende at dette gjøres kjent for behandlere med ansvar for TUD-
oppfølging i DPS. 
Vi har etter søknad mottatt midler fra Helsedirektoratet for å arrangere et dagsseminar i høst om 
»Riktigere og redusert bruk av tvang - hvordan?» for alle DPSene, psykiatrisk sykehus og 
kommunen bl a.

Når det gjelder behandlingstilbud på rett nivå er det også viktig. Som jeg alt har nevnt er det enda 
mye å hente på bedre samarbeid mellom kommunen, DPSet og psykiatrisk sykehus for disse 
pasientene. 
Kommunens ansvar for å legge til rette for «mestring og et tilnærmet normalt liv» (s 11) i form av 
trygge botilbud (ikke hospits bebodd av bare rusmisbrukere!) og meningsfulle dagtilbud mangler 
det mye på å få på plass enda.
Hva DPSet sitt ansvar innebærer mht oppfølging på TUD til pasienter som mener at de ikke er syke 
og derfor naturlig nok ikke vil bruke medisiner, eller har et omfattende rusmisbruk i tillegg til en 
alvorlig, kronisk psykotisk tilstand der de ikke ønsker behandling for verken rusmisbruk eller 
psykose, er både et faglig, juridisk og etisk stort problem. Innebærer TUD-oppfølgingen at de kan 
tvinges til samtale eller annen kontakt oftere enn hver 3 mnd., mot sin vilje? 
Vi har skrevet brev til Fylkeslegen og bedt om en drøfting og forhåpentligvis avklaring av denne 
problemstillingen med dem. 

En merker seg at planen legger opp til at alle DPS skal «ha døgnbaserte akutt-og krisetjenester slik 
at alle henvendelser kan gå direkte til DPSet uavhengig av tid på døgnet». (s 12)
Mulig dette er en god løsning. Vi har etterlyst tallmateriale som kan underbygge at dette er en god 
bruk av personell- ressursene, uten at vi har klart å få statistikk fra sykehuset som underbygger dette 
behovet. 
Fra vårt ståsted på DPS har vi selvsagt ikke den hele oversikten, men vi har samme erfaring som 
planen slår fast når den skriver at «En alvorlig psykisk lidelse utvikler seg over lang tid, og oppstår 
sjelden akutt» (s.11, 2.avsnitt). Alle DPS er opptatt av i samarbeid med 1.linjen å lage bedre 
systemer for å fange opp pasientene før de blir så syke at det bare er innleggelse på tvang i sykehus 
som kan hjelpe. Ved å styrke samarbeidet og bedre oppfølgingen av de sykeste pasientene burde det 
være mulig å forebygge og forhindre de fleste tvangsinnleggelser på kveld og natt, enten det skulle 
være på sykehus eller DPS. Det ville virkelig vært en faglig ansvarlig utvikling og en bedre løsning 
for de pasientene vi snakker om her.  

Et spørsmål som melder seg fra DPS-hold er jo hva sykehuset sin akutt-funksjon skal ta imot i det 
hele tatt når ”DPS skal ta alt”?  

Andre avsnitt på side 12 i planutkastet er usammenhengende, og det kan se ut som det skjer en 
sammenblanding av behandling på tvang med døgn og behandling på tvang uten døgn? 
Alle DPS er såvidt jeg vet godkjent for bruk av tvang, dvs tvang uten døgn knyttet til poliklinikken, 
noen få også for tvang med døgn knyttet til heldøgnsavdelingen.



Alle DPS har til enhver tid inneliggende pasienter i heldøgns-psykoseavdeling som er innlagt der 
frivillig, men forøvrig har oppfølging av DPSet sin poliklinikk på TUD. Vi har til enhver tid 2-4 
pasienter (av 12) på TUD inneliggende i vår psykoseavdeling, bl a i brukerstyrt seng. Det er det 
ikke noe iveien for. 
Alle DPS tilbyr behandling og oppfølging av pasienter på TUD i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. 
Kritikken fra brukerorganisasjonene på «langvarig tvangsbehandling med medikamenter» er det 
mulig å forstå – men det henger vel ikke sammen med evt oppfølging fra sykehus eller fra DPS? 
Det skyldes såvidt jeg vet at medikamentell behandling så langt er det mest effektive 
behandlingstilbudet vi har i 2.linjetjenesten for å holde pasienten mest mulig symptomfri og med et 
best mulig funksjonsnivå?  
Det er ikke umiddelbart lett å se at verken sykehus eller DPS kan hindre at «faren er stor for at 
medisinbruken blir den egentlige innholdet i behandlingen som bør ha et videre perspektiv»? Trygt 
botilbud, meningsfulle aktivitetstilbud på dagtid, støttekontakt, skolegang, fritidstilbud mm for å 
legge til rette for meningsfulle liv kan DPS og sykehus gjøre lite i forhold til.
Såvidt vi vet er det allerede DPSene som har ansvar for de aller fleste pasienter som får behandling 
på tvang, da alle skrives ut fra sykehuset på ett tidspunkt, men trenger fortsatt tett oppfølging ved 
TUD. 
Som sagt, dette avsnittet i planen er vanskelig å finne meningen i.  

En liten kommentar når det gjelder siste avsnitt på side 13, om ACT-team. Det kan se ut som ACT-
team etter denne planen vil kunne gi et tilbud til pasienter i forbindelse med tidlig intervensjon av 
(nyoppdaget) psykose. Det gjør de ikke i hht retningslinjene for ACT-team i Bergen. ACT-team vil 
heller ikke ta ansvar for pasienter med erkjent psykose og alvorlig rusproblem som har et eller annet 
(dårlig) botilbud i kommunen. 

Til slutt vil jeg bare understreke det planen sier om kvalitetssikret behandling i institusjon.
I tillegg til det som står om å ha fokus på og øke kompetansen til personalet når det gjelder 
«ferdigheter til å løse konflikter og vanskelige situasjoner .. som helt nødvendig for å unngå bruk av 
tvang» for pasientene sin del, er det også nødvendig å ha fokus på personalet sin sikkerhet. 
Skal en DPS-heldøgnsavdeling ha ansvar for å ta imot mulig utagerende pasienter døgnet rundt som 
trenger behandling med tvang, dvs mot sin vilje, vil det kreve en klar oppjustering av pleiefaktor i 
DPSene, samt et enda større fokus på ansattes sikkerhet i DPSene.  

Bergen 30.august 2011.

Med hilsen 

Live Birgithe Hovland
Leder Hospitalet Betanien DPS  

Kopi; direktør Are Blomhoff, Hospitalet Betanien




