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LPPs bekymringsmelding til helseministeren Bent Høie 
 

Vi takker for svar med forslag til møte. Vi tar gjerne imot tilbud om møte, men ønsker å møte 

både representant fra Helse Vest og Helse Bergen. Kunne vi få tilsendt noen datoforslag? 

Vi vil velge passende dato på neste styremøte. Før møtet vil vi gjerne presisere bakgrunn, 

innhold og mål for bekymringsmeldingen vår. 

 

Bekymringsmeldingen gjelder først og fremst misbruk og overbruk av makt og tvang, 

ikke bruk av tvangsparagrafen i seg selv, som vi vet er nødvendig når pasienten ikke vet sitt 

eget beste. I mange tilfeller ville selve tvangsvedtaket ikke klages inn dersom det ikke fantes 

misbruk i bunnen. 

Med misbruk og overbruk av makt og tvang mener vi beltelegging, depot tvangsmedisinering, 

langtidsisolasjon og oppbevaring, fortsettelse av behandling som ikke virker eller har 

uforsvarlig mange bivirkninger. Brudd på minimal effektiv dose regelen - overmedisinering. 

Vi vet at mer omsorg, mer oppmerksomhet og mer dialog gjør disse metodene overflødige.  

 

Det finnes også annen type misbruk som er mer knyttet til hvilken kultur og etikk en 

institusjon velger at alle avdelinger og ansatte skal respektere. Når bedriftskulturen og 

etikk ikke er tydelig definert, formidlet og regelmessig fulgt opp, er det fritt frem for alle slags 

«regimer» på et og samme sted. Ukultur er for eksempel å holde igjen informasjon, gjøre seg 

utilgjengelig, ikke svare på epost, skjule statistikk eller feie avvik under teppet, ikke holde 

ord, ha provoserende eller overlegen holdning, bagatellisering av bekymring og klager, late 

som om man ikke kjenner loven, etc. En avgjørende side av dette arbeidet er bevisstgjøring av 

hver og én om sin rolle og sin holdning, på alle nivåer.     

 

Bekymringsmeldingen gjelder også manglende eller fraværende dialog mellom alle 

aktørene rundt pasienten. Vi opplever en dyp kommunikasjonsfragmentering på alle nivåer: 

Avdeling, sykehus, bosted, og videre mellom disse og kommunen og fylke og så videre.  

Vi opplever blant annet at avtalen Tjenesteavtale 3-5, innan rusmedisin og psykisk 

helsevern for barn, unge og vaksne i Bergen, underskrevet av Helse Bergen og Bergen 

Kommune, følges kun delvis eller følges ikke i det hele tatt. Mange steder er den til og med 

ukjent.  

 

Rutiner er en bedrifts ryggrad, og hver og én må være informert om hvilke rutiner som er de 

gjeldende. Vi anbefaler at rutinene gjennomgås jevnlig og spesielt innen informasjonsflyt og 

kriseberedskap. For eksempel: Når det skjer noe alvorlig med pasienten, på eller utenfor 

sykehuset, finnes det ingen fast rutine for tilkalling av Krisehjelp til pårørende. Mens 

Kriseteam sendes umiddelbart til andre typer pårørende etter ulykker, brann osv., må 

pårørende til psykisk syke klare seg uten krisehjelp.  
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Vår bekymringsmelding, sendt direkte til helseministeren Bent Høie, er et siste forsøk 

på å varsle om en meget prekær situasjon. Alt som er beskrevet i bekymringsmeldingen 

har pågått over flere år, og forsetter selv om våre medlemmer har sendt utallige 

bekymringsmeldinger og klager til Fylkeslegen, Brukerombudet, Helse Bergen HF og de 

lokale kontrollkommisjoner. Og det er flere enn oss som uttrykker sin bekymring og følger 

med hva som skjer eller ikke skjer: Mediene (Nylig BT med undersøkelse om psykisk helse i 

fengselet), FNs torturkommisjon, med flere. 

 
Samtidig leser vi følgende fra departementet: I etterkant av VGs undersøkelser av tvangsbruk 

i psykisk helsevern i 2016 har som kjent statsråden og departementet hatt tett oppfølging av 

alle helseregioner med tydelige krav, både muntlig og skriftlig, om at ulovlig og ufaglig 

tvangsbruk må opphøre. 

Fra alle helseregioner rapporteres det om pågående planer og tiltak for reduksjon og korrekt 

bruk av tvang, senest i RHFenes årlige melding for 2017 (offentlige dokumenter). Med 

bakgrunn i at problematikken er gitt høy nasjonal prioritet og rapporteres å bli fulgt opp i 

regionene, inkludert i Helse Vest, er opplysningene fra LPP Bergen overraskende. 
 

Vi også er overrasket over at VGs undersøkelser og gjentatte klager og medieoppslag, møter, 

konferanser, osv. ikke har ført til opphør av ulovlig og ufaglig tvangsbruk. Derfor sendte vi 

bekymringsmelding til departementet, som i sin tur sendte den videre til Helse Vest, som 

sendte den videre til Helse Bergen. Grunnen til at vi ønsker å møte flere enn Helse Bergen er 

at de fundamentale endringene som er nødvendige gjelder hele psykiatrien på alle nivåer. De 

endringene vi ønsker er: 

 Ulovlig og ufaglig tvangsbruk opphører. 

 Regelen om minst mulig medisin følges. 

 Offentlige krav og avtaler respekteres. 

 Bedre dialog mellom alle rundt pasienten. 

 Bedre samarbeid mellom avdelinger og med kommunen.  

 Ingen utgang i psykotisk eller nær psykotisk tilstand. 

 Kurs i etikk og kommunikasjon for alle ansatte.  

 Innføring av uavhengig kvalitetskontroll. 
 

 Konklusjon: Statistikk viser at 50 % av omsorgsarbeidet utføres av pårørende. Mange pårørende 

støtter voksne pasienter økonomisk. Vi er de som kjenner pasienten best, men det er oppgaver som 

krever mye av ikke-profesjonelle personer. Vi sliter selv med sykdom, traumer og utmattelse.  Vi gjør 

vårt for å lære å takle oppgavene optimalt, ta vare på oss selv og ha best mulig samarbeid og dialog 

med helsevesenet. Vi hjelper hverandre, går på kurs og informerer oss om hva som er riktig eller feil å 

gjøre som pårørende.  

 

Som pårørende og borgere er det vår plikt å melde om avvik i det offentlige helseapparatet. Vi forteller 

om hva som, i vår oppfatning, må endres eller opphøre. Imidlertid kan vi ikke fortelle helsevesenet om 

hvordan konkret endringene skal settes ut i livet. Det er en diskusjon mellom Helse Bergen, Helse 

Vest og departementet. Det er departementet som påser at kravene de setter oppfylles og det er 

departementet som innfører uavhengig kontroll. 

 

I mellomtiden kan vi fortsette å fungere som «uoffisiell» kontrollorgan, og vil fortsette å rapportere 

om avvik så lenge endringene ikke er på plass. 

 

 

For styret i LPP Bergen 

 

Christine Lingjærde sign. 


