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Styresak 13/15 Bruk av tvang i psykisk helsevern - oppfølging av internrevisjon 

Bakgrunn: 

Helse Vest RHF gjennomførte i 2014 internrevisjon på bruk av tvang i helseforetakene basert på 
statistikk fra 2013. Medarbeidere i de psykiatriske divisjoner i Helse Vest RHF ble intervjuet 
(vedlegg 1).  
 
Helse Stavanger HF sendte en egen tilbakemelding basert på høring av resultatet av 
internrevisjonen (vedlegg 2). 
 
De fire psykiatridirektørene i helseforetakene inviterte revisjonen til et møte for å gjennomgå 
tilbakemeldingene. 
 
Bruk av tvang i psykisk helsetjeneste er noe av det mest inngripende i menneskets autonomi, og 
skal, basert på lovverket, forvaltes åpent med kontrollinstanser som kontrollkommisjoner og 
Fylkesmannen som viktige institutter for å sikre mot misbruk av makt. Helseforetaket mener det 
er viktig at Helse Vest RHF i sin internrevisjon har vurdert de lokale helseforetakenes bruk av 
tvungent psykisk helsevern og ønsker å benytte revisjonsrapporten til kvalitetsforbedring. 
 
Revisjonsperioden omfatter perioden 1.1.13 – 31.12.2013. I samme periode og i tiden etter har 
Helse Stavanger HF gjort en rekke tiltak for å redusere bruk av tvang. Foretaket vil i saken også 
redegjøre for de resultater disse tiltakene har gitt i 2014.  
 
Hovedkonklusjoner fra Helse Vest RHF i internrevisjonsrapporten om bruk av tvang 2013: 
 

• Foretakene må gå igjennom rutinene for registrering av rapporterte vedtak. 
• Foretakene må innføre elektroniske protokoller over tvangsbruk  

etter § 4-3 til § 4-8 i Psykisk helsevernloven. 
• Foretakene må følge opp egne regionale planer for å få ned tvangsbruken. 
• Helse Stavanger bør analysere hva som ligger bak de høye tallene  

for § 4-3 til § 4-8 vedtak. 
• RHF-et bør gå sterkere inn for å sikre fremdrift i arbeidet, lik regeltolkning og 

sammenliknbare tall. 
 

Helse Stavanger HFs plan for å redusere bruk av tvang 
 
Planen for å redusere tvang som presenteres nedenfor er ledd i en vedvarende innsats over 
mange år for å sikre riktig og lavest mulig bruk av tvang i Psykiatrisk divisjon.  Når det gjelder 
innleggelser på tvang er foretaket på nivå med de andre større foretakene i helseregionen. Skillet 
som påpekes i revisjonsrapporten gjelder tvangsbruk under innleggelse etter §4,3-§4,8 i Psykisk 
helsevernloven.  
 
Helseforetakets ledelse vil arbeide videre med det siktemål å støtte Psykiatrisk divisjon i sitt 
arbeid med å redusere bruk av tvang i sin behandling.  I denne saken presenteres de tiltak som er 
i gang vedrørende bruk av §4, og som skal videreføres i 2015. Divisjonens ledelse vil også søke å 
gi et bedre grunnlag for rett sammenlikning mellom foretakenes kliniske praksis rundt bruk av 
tvangstiltak, og vil fremfor alt være med på å bidra til konsensus i regionen om rett bruk av 
virkemidler for å forebygge og håndtere de situasjoner som nå utløser bruk av tvangsvedtak.  
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1. Viktige basisholdninger for Helse Stavanger HF skal i tråd med «Handlingsplan for 
redusert og rett bruk av tvang i Helse Vest RHF (2011-2015) være:  
Brukere og pårørende skal ha reell påvirkning på utforming av tjenestene. Psykiatrisk 
ambulanse/verdige transportordninger skal avgrense bruken av politi ved innlegging i 
sjukehus. Kvalitetssikret behandling i institusjon skal sikre et forebyggende perspektiv for 
å unngå bruk av tvang. Forskning og kunnskapsutvikling skal ha høg prioritet. Det skal tas 
høyde for språkmessige utfordringer og ulik kulturell forståing, med særskilt hensyn til 
psykisk helsevern rettet mot personer fra andre kulturer. 
 
Helse Stavanger HF vil i 2015 fortsette å bruke psykiatrisk ambulanse hverdager 09:00 – 
21:00. Videre vil man sikre at bofellesskap i kommunene har god kontakt med spesialist- 
helsetjenesten og de akutt-ambulante team med gjennomføring av individuelle planer og 
kriseplaner. Man vil fortsette med samhandling med kommunene, der man i 2015 bl.a. i 
Fagrådet for samhandling vil ta opp rutiner rundt pasienter med rus, psykisk lidelse og 
voldsproblematikk. 
 

2. Holdningsskapende arbeid:  
Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har behov for trygghet, forutsigbare rammer, 
vennlighet og faglig dyktige miljøterapeuter og behandlere. Medarbeiderne skal hjelpe 
mennesker med stor redsel, utrygghet og voldsproblematikk. De trenger på sin side solide 
kunnskaper og ferdigheter i trygghetsskapende arbeid. Filosofien i TMA-arbeid og 
behandling ved Helse Stavanger HF bygger på at alle mennesker har rett til å bli behandlet 
med verdighet og respekt.  
 
Helse Stavanger HF har økt fra 1 til 2 TMA-konsulenter (Terapeutisk Mestring av pasienter 
med Aggresjonsproblematikk) for å gi kurs for nyansatte, vikarer, ansatte i somatiske 
enheter, i kommunene og drive praktisk undervisning på sengepostene. Helse Stavanger 
HF vil i 2015 foreta kartlegging av TMA-treningstid den enkelte miljøterapiansatte får ved 
hver sengepost. 
 
Basis er en helhetlig og humanistisk menneskeforståelse hvor det legges vekt på 
relasjonen mellom mennesker. Dette vil Helse Stavanger HF videreføre i all sin aktivitet 
opp mot bruk av tvang i organisasjonen. Respektprogrammet i divisjonen skal behandles i 
ledergruppen og revitaliseres. 
 

3. Foretaket har styrket bemanningen på sengepostene for å redusere bruk av innleie av 
vikarer. Spesialavdeling for voksne har i 2014-2015 blitt tilført nær 30 stillinger. Dette er 
en del av en plan for 2015-2016 for å redusere skader og redusere bruk av tvang i 
sengeposter. Planen videreføres i langtidsbudsjettet. Samtidig med tilførsel av ressurser til 
avdelingen, arbeider foretaket med å styrke rekrutteringen til stillingene. Det vil bli 
etablert et opplegg for utdanning for assistenter til helsefagarbeidere, og det er inngått en 
samarbeidsavtale om en desentralisert videreutdanning i psykisk helsearbeid med 15 
studieplasser, som igangsettes høsten 2015.  

 
4. Foretaket vil fortsette etikkundervisning for nyansatte og ha dette som basis i all annen 

undervisning i vårt respektprogram. Man vil ha egne seminarer med kasusfremleggelser 
mht bruk av tvang, og opplæring av LIS-leger og spesialpsykologer for å få 
vedtakskompetanse innen Psykisk helsevernloven. Masterprogram for 
relasjonsbehandling, utviklet i helseforetaket i samarbeid med Universitetet i Stavanger er 
i ferd med å få godkjenning, og vil være et viktig hjelpemiddel i styrking av kompetansen 
hos medarbeiderne. 
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5. Regjeringen har i framlegg til Statsbudsjett for 2015 under post 72 Utviklingsområder 

innen psykisk helsevern og rus, pkt. 1.1.1.1 Spesielle oppdrag pkt. 3 sagt: 
«Helsedirektoratet skal innen 1. juni legge frem en plan for evaluering og oppfølging av 
”Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske 
helsetjenester.” De enkelte tiltakene og strategien som helhet skal vurderes mot oppnådde 
resultater gjennom planperioden, og direktoratet skal vurdere behov for videre grep på 
området. Brukerorganisasjonene og fagfeltet skal involveres i arbeidet.»  
 
Helse Stavanger HF vil innarbeide foreslåtte tiltak i egen tiltaksplan når dette foreligger. 
Dokumentet: «Tiltak for riktig og redusert bruk av ufrivillig innleggelse og ufrivillig 
behandling, Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus, desember 2011-12-12 
(vedlegg 4) vil bli revidert i tråd med nye nasjonale retningslinjer innen oktober 2015. 

 
6. Helse Stavanger HF vil innskjerpe retningslinjer om at det foretas gjennomgang med 

pasienten etter tvangsbruk både i TMA manual/undervisning og for behandlere, hvor man 
både vil fokusere på den aktuelle hendelse, og gjennomarbeide plan med pasienten 
hvordan man i fellesskap skal handle og sikre trygghet for alle ved likende situasjoner i 
framtiden. 
 

7. Brukerstyrte senger: Alle DPS i Helse Stavanger, Psykiatrisk divisjon har brukerstyrte 
senger. Disse kan være med å påvirke antall vedtak om tvangstiltak og -innleggelser, men 
sikker statistikk på dette har vi ikke, da disse sengene utgjør et lavt antall senger i forhold 
til totalbildet. I tråd med utviklingen av ettervernspoliklinikker ved alle DPS vil man 
registrere antall liggedøgn pasienter med alvorlige psykiatriske lidelser har i disse 
sengene. 
 

8. Basert på Prosjektet «Hjelp på hjemmebane» i Psykiatrisk divisjon etableres det nå i hvert 
DPS ettervernspoliklinikk basert på modell fra Sandnes DPS. Sandnes DPS har med 
oppfølging av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og bruk av tvungen psykisk helsevern 
uten døgn vist at deres driftsmodell har redusert både antall liggedøgn og antall 
tvangsdøgn 2010-2013 på 17 pasienter:  
 2010: Tvangsinnleggelse: 1717 døgn - Frivillig innleggelse: 46 døgn 
 2013: Tvangsinnleggelse: 52 døgn - Frivillig innleggelse: 357 døgn 
Prosjektet vil evaluere effekten også for de andre DPS-ene. 
 

9. Helse Stavanger HF vil ta i bruk pasienter med erfaring (likemenn)i løpet av 2015 og 2016 
som ledd i økning av frivillighet og medvirkning i behandlingen. I første omgang etableres 
det pilotprosjekt i DPS-er, BUPA og Avdeling Unge Voksne (AUV). 
 

10. Helse Stavanger HF vil ta initiativ til å etablere en klinisk konferanse for behandlere, 
miljøterapeuter, jurister, IKT-koordinatorer og merkantilt personell for å beskrive lik 
forståelse, gjennomføring av tvangsvedtak i klinikken og lik registrering i de fire 
helseforetakene i Helse Vest RHF. Prosjektet er ment som en start for kontinuerlig 
kalibrering av kunnskap og utførelse i bruk av tvang i regionen, med et felles mål i 
regionen om lavest mulig bruk av tvangsvirkemidler. 
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Helse Stavanger HFs vurdering av de høye tvangstallene i Helse Vest RHFs internkontroll-
rapport 2013. 
 
Nedenfor kommenteres tall for tvangsinnleggelser og vedtak om tvangsbruk fattet under 
sykehusopphold. Det er fra revisjonens side bemerket at årsakene for variasjon mellom 
foretakene kan knyttes til ulik rapportering, ulik pasientpopulasjon eller organisatoriske forhold. 
Også disse forhold kommenteres.  
 
Hva predikerer tvangsinnleggelser i psykisk helsevern? 
Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon har siden 2005 deltatt i Multisenterstudiet for Akutt 
Psykiatri (MAP -studiet) der 3300 ø. h. innleggelser i 20 akuttpsykiatriske enheter i Norge ble 
registrert og analysert.  Resultater viser at pasienter henvist til sykehuset på tvangsparagrafer er 
oftere innlagt kveld/natt, ikke henvist fra fastlege (men fra legevakt), oftere brakt av politi, ønsket 
ikke hospitalisering, hadde færre kontakter med psykiatri før innleggelse, sjeldnere ansvar for 
barn, sjeldnere inntekt fra vanlig arbeid (oftere trygd/sosialstønad), scorer høyt på aggresjon og 
psykoseskalaer.  
Kilde: K. Hustoft et al, International Journal of Law and Psychiatry 36 (2013) pp 136–143.) 
 
Vedtak  om tvangsinnleggelser i Helse Stavanger HF etter § 3-2 og §3-3. Utvikling 2011-2013: 
Når pasienter går til fastlege eller legevakt med et alvorlig psykisk symptom, vil legen vurdere om 
det er grunnlag for å legge pasienten inn (henvise) frivillig eller med tvangsparagraf.  Når 
pasienten tas imot i sykehus eller DPS, henvist av lege på tvangsparagraf, skal overlege eller 
psykologspesialist innen 24 timer etter at pasienten kommer inn døren, vurdere om pasienten 
skal tas imot med tvangsparagraf, og fatter vedtak om det. Det gledelige er at i 2014 er det flere 
pasienter henvist på tvang som likevel kan tas imot på frivillig grunnlag; 11,5% etter 
spesialistvurdering. Tidligere år har prosentandelen endring fra henvist på tvang til mottatt på 
frivillig paragraf ligget på mellom 5%  og 9%.  
 
Utvikling for pasienter innlagt på tvang etter vedtak av spesialist viser en nedgang fra 1069 
innleggelser i 2011, 988 i 2012 og 586 i 2013 (se vedlegg tabell 1). Dette har vært en god utvikling 
der færre pasienter mottas på tvang i Helse Stavanger, og lavest ved revisjonsåret 2013. 
Innleggelsesraten etter vedtak på tvang er noenlunde lik for Helse Bergen HF (0,202) og Helse 
Stavanger HF (0,204), der Helse Fonna HF er høyest (0,215), og Helse Førde HF lavest (0,196) (se 
vedlegg tabell 2).  
 
I 2014 økte vedtak om innleggelse på tvang, en økning til 699 innleggelser. Dette betyr at flere 
pasienter henvist på tvang av fastlege/legevakt i 2014 oppfylte kriteriene for innleggelse på 
tvungen observasjon eller tvungen psykisk helsevern etter spesialistvurdering. Økningen var på 
+19.2 % fra 2013 til 2014. Det var fortsatt betydelig færre vedtatt innlagt på tvang i 2014 (699) 
enn i 2011 (1069) (se vedlegg tabell 1).  
 
I denne perioden har det skjedd en markant økning i antall pasienter som blir henvist på tvang. 
Helse Stavanger HF fikk i 2014 55,4 % innleggelser henvist på frivillig grunnlag (§2-1). Lavere har 
aldri prosentandel henvist til frivillige innleggelser vært, og dette følger trenden fra 2013 (se 
vedlegg tabell 3 og 4). I 2004 ble så mange som 71,1 % henvist til frivillig innleggelse. Som nevnt 
over skal innen 24 timer en pasient henvist på tvang vurderes av spesialist (overlege eller 
psykologspesialist).  
 
Jæren DPS er et eget helseforetak og rapporterer til Helse Vest RHF.  Det driftes av Norske 
Kvinners Sanitetsforening. Jæren DPS’ tvangstall er delvis også representert i Helse Stavanger HFs 
tvangstall. 
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I Helse Stavanger HF , Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling for voksne ligger Akutt Mottakspost 
C2, som  tar imot frivillig og tvangsinnleggelser hele døgnet. I 2013 tok akuttmottaket AMC2 imot 
øyeblikkelig hjelpinnleggelser for Jæren DPS på hverdager kl. 15.00 – 08:00 og helg / helligdager. 
 
Data fra 2013 viser at fra Jæren DPS’ opptaksområde (Jæren og Dalane-kommuner) som 
lokalsykehusfunksjon ble 103 henvist til AMC2 på tvang fra innleggende lege (fastlege/legevakt/ 
somatisk akuttmottak).  Ca. 10 % av disse pasientene ble etter vurdering av spesialist på AMC2 
ikke værende på tvang, men tatt imot frivillig. Igjen sto 85 -90 pasienter som ble overført på tvang 
til Jæren DPS. Ved framtidige sammenlikninger vil foretaket tilstrebe å skille disse ut fra den 
interne statistikken.  
 
Tvangsvedtak fattet når pasient er innlagt i sengeposter under sykehusopphold (§§ 4-3 – 4-9) 
2013 og 2014. 
Utgangspunktet i all behandling er å bevare pasientens autonomi, aktiv deltakelse i behandlingen 
og å sikre at pasient, medpasienter og personale har et trygt og sikkert behandlingsmiljø. 
Helseforetaket har prioritert å være nøye med å fatte vedtak på enhver intervensjon som 
reduserer pasientens egen kontroll. Praksis er å registrere alle tvangstiltak enkeltvis, ved å fatte 
vedtak både for fastholding, isolasjon og mekanisk bruk av tvang (beltelegging) i en 
akuttsituasjon, selv der det er en enkelt hendelse der alle disse tas i bruk. Dermed gir man 
pasienten reell pasientsikkerhet - mulighet til å klage juridisk på alle 3 inngrep i løpet av en 
hendelse.  

Det var i 2013 høyt belegg i avdelingen, med en variasjon i gjennomsnittlig månedlig 
beleggsprosent som følger:  Akuttseksjonen (eks. AMC2): 97-107 %, Affektiv/psykoseseksjonen: 
102-105 %, sikkerhetsseksjonen lokal sikkerhetspost A1: 97 %, seksjon alderspsykiatri post B1: 
90 %. 
  
I 2014 ble det totalt fattet færre tvangsvedtak under sengepostoppholdet i Psykiatrisk divisjon 
med en reduksjon på -12,6 % fra 2013 til 2014 (se vedlegg tabell 5). Dette er resultat av et aktivt 
arbeid med fokus på terapeutisk arbeid med aggresjon og voldsproblematikk, TMA-arbeid. Færre 
pasienter ble i 2014 utsatt for mekanisk tvang i form av beltelegging, – 71,4 %, men flere 
skjermingsvedtak ble fattet,  +4,7 %. Det var økt antall innskrenkningsvedtak mot omverdenen, 
+97,8 %, og flere isolasjons-episoder, +79,0 % og fastholdningsepisoder, +108,3 %. Man kan 
hevde at skjerming, isolasjon og fastholdning kan være mindre traumatiserende enn bruk av 
mekanisk tvang (beltelegging) eller bruk av korttidsvirkende legemiddel (-3,2 %). 

Oppsummert viktige endringer i tvangsbruk for Helse Stavanger HF 2013 til 2014: 

• En total økning på tvangsinnleggelsesvedtak fra 586 til 699 (+19.2 %). . 
• En total økning på § 4-8b vedtak om bruk av isolasjon fra 515 til 922 (+79.2 %). 
• En total reduksjon på tvangsvedtak på §4-3 - §4-10 fra 4521 til 3951 (- 12,6 %).  
• En total reduksjon i vedtak 4-8a bruk av mekanisk tvang fra 1831 til 524 (-71,4 %). 

 
 

Vurderinger - hvilken tvangsbruk er mest og minst inngripende?   

Bruk av mekanisk tvang, korttidsvirkende legemiddel, isolasjon, fastholding og skjermingsvedtak 
er alle intervensjoner som brukes i en prosess for å ivareta at pasienten ikke skader seg selv eller 
andre, og opprette sikkerhet og trygghet for pasient og ansatte. Det kan være ulike meninger både 
blant fagfolk og pasienter og pårørende om isolasjon er mer eller mindre inngripende i pasientens 
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autonomi enn bruk av mekanisk tvang. Det kan også være uenighet blant fagfolk og pasienter om 
hvilket nivå av inngripen i pasientens autonomi de andre tiltakene representerer.  

Helse Stavanger HF vil i prosessen med å stabilisere pasienter først forsøke det minst inngripende 
tiltaket, som er fastholdning, for å se om dette er nok til å få trygghet rundt pasienten. Ved 
skjermingsvedtak § 4-3 kan det også være aktuelt å bruke isolasjonsvedtak, at pasienten er inne i 
rommet, og personal som holder kontakt med pasient utenfor, for å unngå det mest inngripende 
tiltaket, som er beltelegging. 

Man har som rettesnor at man fatter tvangsvedtak og dokumenterer dette ved den minste 
inngripen i pasientens autonomi/ frihet.   

Vedtak om bruk av mekanisk tvang (beltelegging) § 4-8a 
Etter vedtak med tvangsbehandling med legemiddel/næringsmiddel uten eget samtykke (§4-4) 
eller vedtak om bruk av kortvirkende legemiddel (§ 4-8c) er bruk av mekanisk tvang (§4-8a) det 
mest inngripende fysiske tvangstiltak overfor en pasient. 
 
Kortvarig fastholding § 4-8d 
Det fattes vedtak om kortvarig fastholdning § 4-8a fra umiddelbar start og uansett varighet av 
fastholdingen. Dette betyr også all form for fastholding under 2 minutters varighet. Her er det er 
forskjeller mellom foretakene. For Helse Stavanger HF betyr fastholding og bruk av fysisk 
intervensjon at man forhindrer pasienten  bevegelsesfrihet i den hensikt å forhindre skade på seg 
selv, andre eller inventar. Det er ulike grader av intervensjon og hindring av bevegelsesfrihet, men 
uansett grad så føres det i protokollen. I tilfeller hvor pasienten fastholdes i en periode i forkant 
av bruk av mekaniske tvangsmidler for å se om dette i seg selv kan være nok, føres kortvarig 
fastholding som eget tiltak. 
 
Unntak gjelder ved opprettholdelse av skjerming på eget rom, da står det beskrevet i lovteksten at 
det er anledning til fysisk å forhindre eller føre pasienten tilbake til der skjerming gjennomføres. 
Noen avdelinger fører fastholding og føring i disse tilfellene også.  

Ved tvangsbehandling med legemiddel / næringsmiddel uten eget samtykke (§ 4-4) fattes det 
også vedtak om fastholding dersom personalet må holde pasienten ved gjennomføring av tiltaket.  

Vedtak om bruk av isolasjon § 4-8b 
Så lenge det finnes et fysisk hinder mellom personal og pasient, det vil si at pasienten i prinsippet 
er alene, så registreres det som isolering. Dette kan for eksempel være at personal sitter utenfor 
døren til en pasient på en slik måte at pasienten ikke får opp døren. Helse Stavanger HF 
registrerer all isolering i protokollen og tar kontakt med behandler/vakthavende lege.  
Det treffes vedtak om bruk av tvangsmidler både når døren er låst, og når døren holdes igjen ved 
hjelp av fysisk makt eller en kloss. Det sentrale er med andre ord at vedtak treffes i alle 
situasjoner der pasienten ikke har mulighet til å åpne døren.  

 

Er der ulik rapportering? 
 
Foretakene i Helse Vest RHF har sammen diskutert om vi i revisjonens rapport har avgitt ulik 
rapportering. Det ble derfor usikkerhet når det gjaldt å kommentere de ulike foretaks variasjon i 
tall på tvang. Ved analyser av tabellene for 2013 var det klart at ulikhetene kan være at 
helseforetakene samlet ikke har besluttet hvilke rapporter- tabeller i DIPS - som skal brukes som 
basis for tallmaterialet. Psykiatrisk divisjons rapporteringskoordinator har deltatt i regional 
arbeidsgruppe der man nå utarbeider felles rapporteringsrutiner når det gjelder bruk av tvang. 
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Gjennom deltakelse i denne gruppen ble det tydelig at det er en del variasjon i bruk av rapporter, 
når de enkelte foretak ser på sin egen praksis. Ved neste revisjon og ved løpende 
sammenlikninger fremover vil helseforetakene bli enige om hvilke DIPS-rapporter vi skal bruke. 
 
Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon har arbeidet med sin  rapporteringskultur i en årrekke, 
både når det gjelder skader på ansatte, skader på pasienter (i synergi), og bruk av tvang. Helse 
Stavanger HF kan ha høye tvangsvedtakstall fordi hvert vedtak f.eks. ved bruk av mekanisk tvang 
(beltelegging) kan gjelde episoder som er kortvarige. Man fatter et nytt vedtak ved ny utagering 
og fastholding av pasienten ved hver ny hendelse. Andre foretak kan ha en lengre tidsperiode der 
pasient blir forsøkt løst men igjen lagt i belter, og regne dette som 1 vedtak. Helse Stavanger HF 
har kontakt med Tvangsforsk ved Universitetet i Tromsø, som er et norsk samleorgan for 
forskning rundt bruk av tvang nasjonalt og internasjonalt. Øst-Norsk kompetansesenter for 
sikkerhets fengsel- og rettspsykiatri holder på med en rapport hvor man går igjennom 
tidsvarighet på vedtak (f.eks. beltelegging) i alle psykiatrisk helseforetak. Rapporten ventes om 
kort tid. Muntlig tilbakemelding til oss fra begge miljøer bekrefter at Helse Stavanger HF forstår 
lovens intensjon og praksis ved vår vedtaksføring.                           
 
 
Har det vært endringer i  pasientpopulasjonen? 
  
Det er vanskelig å fastslå hvorfor det skjer en økning i bruk av tvang, men mange elementer er 
medvirkende.  I 2013 var situasjonen i sengepostene i Spesialavdeling for voksne (SV) preget av 
mange skader, hyppige trusler overfor familie og barn av ansatte, og ansatte-ulykker av typen 
kvelning, hjernerystelse, beinbrudd og slag med knuste møbler som våpen Dette skapte frykt hos 
medarbeidere og medpasienter. Det var for eksempel økt antall politianmeldelser mot pasienter 
som fremsto truende. Skjermingsavsnittene var stort sett i kontinuerlig bruk til skjerming til 
enhver tid. Lokal sikkerhetspost A1 hadde beleggsprosent nær 100 % og hadde ikke noen 
bufferkapasitet opp mot ordinære sengeposter. 
 
Pasienter dømt til tvungen psykisk helsevern:  
Helse Stavanger HF hadde i 2013 15 pasienter dømt til tvungen psykisk helsevern, og Helse 
Bergen HF hadde til sammenligning 8 pasienter. Pasienter dømt til tvungen helsevern krever 
omfattende rutiner mht sikkerhet og strukturoppfølging i regi av seksjon sikkerhet /post A1. 
 
Psykiatrisk divisjon har 2003-2014 sett en utvikling at pasienter som innlegges i Akutt 
Mottakspost C2 med øyeblikkelig hjelp har hatt mer alvorlig symptomtilstand (lavere GAF 
symptomscore, 38,7 -> 29,7) og dårligere funksjonstilstand (lavere GAF funksjonsscore, 39,8 -> 
32,2) (vedlegg 3 Global Assessment of Functioning Score (GAF) skala, og tabell 6). Symptomscore 
under 40 = pasienten er enten klart psykotisk og trenger innleggelse, eller pasienten er så suicidal 
at pasienten trenger innleggelse og beskyttelse.  Funksjonsscore under 40 = at pasienten har tap 
på minst 2 funksjonsområder f.eks. klarer ikke å opprettholde ordinært arbeid og samtidig klarer 
ikke å ha normale relasjoner med familie /nettverk. 
 
Helse Stavanger fikk i oppdrag av Helse Vest RHF å ta imot pasienter innlagt til tvungen avrusning 
§ 10-2 i Helse og Omsorgsloven med varighet 3 mnd. Noen av disse pasientene har en mer ustabil 
tilstand, med kombinasjon av langvarig rusbruk, mange brutte relasjoner i oppvekst, kriminalitet 
og psykisk lidelse. Helse Stavanger HF har 4 senger som skal dekke Helse Stavanger HF og Helse 
Fonna HF sine opptaksområder. Dette er trolig en for liten kapasitet. Disse pasientene trenger en 
særskilt stabil oppfølging med høy bemanningsfaktor. Innføring av § 10-2 pasienter i sengeposter 
har medført økt bruk av tvang.  
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Noen få pasienter har svært mange tvangsvedtak. 
Helse Stavanger HF hadde 782 av alle 1601 skjermingsvedtak i Helse Vest RHF i 2013. Det utgjør 
48,8 % av alle skjermingsvedtak § 4-3. Noen få pasienter hadde enkeltvis mange tvangsvedtak i 
flere områder av loven (eksempler):  

• 5 pasienter alene hadde 1550 vedtak innen kategori § 4-8a (vedtak om bruk av mekanisk 
tvang) 

• 2 pasienter hadde 146 vedtak av § 4-8b (vedtak om bruk av isolasjon) 
• 1 pasient hadde 23 vedtak § 4-8c (vedtak om kortidsvirkende legemiddel)  
• 2 pasienter hadde 81 vedtak § 4-8d (vedtak om kortvarig fastholdning). 

Dette er utfordringer som vi har arbeidet videre med overfor individuelle pasienter. 

 
Organisatoriske forhold/kultur blant ansatte: 
 
Ledergruppen i Psykiatrisk divisjon har gitt høy prioritet til respekt som en sentral verdi for 
tjenesten. I Helse Stavanger HF har ledelse og medarbeidere fulgt opp tvangsbruk nøye – og har 
hatt en kontinuerlig dialog som er forsterket de siste par årene – på hva som er riktig og 
nødvendig  nivå. I 2012 vedtok man en plan for «Tiltak for riktig og redusert bruk av ufrivillig 
innleggelse og ufrivillig behandling (vedlegg 4). Utviklingen var på dette tidspunktet et mål om 
reduksjon av tvang på 10 %. 
 
Pasienttilfredshetsundersøkelse 
Helse Stavanger HF har en løpende pasienttilfredshetsundersøkelse (se vedlegg tabell 8). Alle 
pasienter som har gått i poliklinisk behandling, eller vært innlagt, blir bedt om å evaluere 
behandlingen gjennom et skjema som sendes hjem til pasienten når behandlingen er avsluttet. 
For pasienter som har flere innleggelser i løpet av en periode på et år, får pasient et skjema 
tilsendt i perioden. Evalueringen er anonym. Divisjonen bruker tilbakemeldingene fra pasientene 
til å forbedre tilbudet (se tabell i vedlegg). 
 
Skader på personell.   
Det ble foretatt en risikoanalyse i 2012 av personalskader som ble gjennomført av HMS-
avdelingen i Helse Stavanger. Tiltak ble iverksatt, likevel hadde man mange skader på ansatte i 
2013. 
 
I 2013 ble det levert inn 17 anmodninger om politianmeldelser relatert til trusler/vold. 
Sammenlignet med 2012 ble det innlevert 9 politianmeldelser fra Psykiatrisk divisjon (Kilde 
ePhorte 2012/1804). 

I 2013 startet man registrering av HMS/ansattskader basert på synergi meldinger i et 
kategoriseringssystem. Totalt ble det registrert 258 saker der skaden hadde konsekvens for den 
ansatte. Men man hadde da ikke tall for seksjon EVA (i sikkerhetsseksjonen) og alderspsykiatrisk 
seksjon. 2013 og 2014 kan derfor ikke sammenliknes. 

I 2014 registrerte man 426 skader på ansatte som hadde konsekvens for den ansatte. Det var stor 
variasjon fra periode til periode for hver enkelt post i Spesialavdeling for voksne, og akutt-
psykiatriske poster har høyt antall skader (se vedlegg tabell 9). I perioder med mange skader vil 
det også være sannsynlig med noe høyere antall vedtak om bruk av tvang. 
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Miljøpersonelldekning 
Psykiatrisk divisjon har lavere grunnbemanning av miljøterapeuter enn f.eks. Helse Bergen HF på 
noen sammenlignbare poster. I 2013 har man kompensert med innleie av ekstra personell pga. 
pasientenes tilstand. Rekrutteringssituasjonen er fortsatt krevende, noe som fører til lavere 
kontinuitet enn ønsket.  
 
Politi 
Politiet henviser personer via legevakt som oppfattes som ustabile til innleggelse på tvang for å 
unngå at mulig psykiatriske pasienter blir værende i arrest med fare for suicidalitet.  
 
Politiet har fra 21.8 2013 avsluttet med sikkerhetssenger i politiarresten (tvangsbruk i form av 
beltelegging i politiarresten). 
 
Utskrivingspraksis 
Helse Stavanger HF hadde i 2013 flere pasienter som var på tvungen psykisk helsevern og med 
latent farlighetsproblematikk som ventet på bolig i hjemkommune. Det kommunale lovverket er 
mer begrenset mht de tiltak / rammer kommunen kan foreta uten pasientens samtykke. I antall 
pasientsaker er dette er oftest mest utfordrende i bykommuner med mangel på bofellesskap.  
 
Helse Stavanger HF hadde i 2013 og fortsatt i overkant av 20 pasienter som ikke utgjorde fare for 
omgivelsene, men som ventet på botilbud og kommunale oppfølgingstilbud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
Vedlegg: 

1. Helse Vest RHF, Internrevisjon Bruk av tvang i psykisk helsevern, september 2014. 
2. Global Assessment of Functioning Score (GAF scale). 
3. Tiltak for riktig og redusert bruk av ufrivillig innleggelse og ufrivillig behandling, Psykiatrisk divisjon, 

Stavanger Universitetssjukehus, desember 2011 -12-12. Ephorte 2011/2676. 
4. Bruk av tvang i psykisk helsevern – oppfølging av internrevisjon.  
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