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HVA ER PSYKISK LIDELSE? 
 
Psykisk lidelse er sterke følelser, depresjon, angst, fortvilelse og noen ganger forvirring og 
tankemessig desorganisering.  Psykiske lidelser oppleves som kriser både for pasient og for de 
nærmeste pårørende. I utgangspunktet er det ingen som ønsker seg inn i en situasjon hvor man må 
søke psykiatrisk hjelp.  Når krisen rammer oss, vil likevel de fleste på eget initiativ eller etter 
oppfordringer fra nærstående søke hjelp.  Hos noen er imidlertid angsten og forvirringen så stor at man 
ikke makter å ta rasjonelle beslutninger.  Initiativet til tvangsinnleggelse kommer nesten alltid fra 
fortvilte og utslitte pårørende som pines over å se sin nærmeste forsvinne inn i en psykose.  På 
samfunnets vegne overtar psykiatrien i visse tilfeller en tvangsomsorg som også kan innebære 
tvangsbehandling. 

 2 



 
Der er virksom behandling. 
 
Det er fordi der finnes virksom behandling at man i visse tilfeller der en psykoselidende pasient ikke 
er i stand til å fatte rasjonelle beslutninger og således ivareta egen tarv, tillates å gi slik behandling mot 
pasientens vilje, slik denne viljen uttrykkes i en forvirringstilstand som er så dyp at den er livstruende 
og akutt.  Flere undersøkelser har vist at pasienter som behandles med tvang oppnår samme og større 
grad av tilfrisking enn de som behandles frivillig på tross av at de er sykere ved behandlingsstart. 
 
Psykiske lidelser betraktes i dag som dimensjoner mer enn adskilte ”sykdommer” (kategorier), med 
psykosen som det mest alvorlige sammenbrudd av våre psykologiske forsvarsmekanismer delvis eller 
fullstendig tap av den virkelighetstestende evnen.  Ordet ”psykose” kan til norsk best oversettes 
med ”alvorlig forvirringstilstand”, hvor menneskets evne til å skille mellom indre og ytre 
sanseopplevelser er redusert eller falt bort, forbigående til å begynne med og permanent hvis tilstanden 
forblir ubehandlet.  Prognosen påvirkes i positiv retning ved tidlig behandling, og faktisk er 
tidspunktet for første behandling like viktig som innholdet i behandlingen. 
 
Omfanget av psykiske lidelser i Rogaland, og omfanget av innleggelse mot pasientens ønske.  
 
Ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus, har vi ca. 12.000 innleggelser/polikliniske 
behandlingsserier årlig; ca. 3.000 innleggelser og av disse er det ca. 600 mennesker som innlegges 
ufrivillig/på tvang. Noen blir innlagt flere ganger samme år, slik at ved Stavanger Universitetssjukehus 
blir ca. 400 personer årlig innlagt mot sin vilje, enten til observasjon eller til tvungent psykisk 
helsevern.  Befolkningsgrunnlaget er ca. 330.000.   
De vanligste grunnene for innleggelse er dyp depresjon med selvmordsfare, schizofrenipsykoser med 
alvorlig forvirring, maniske psykoser med ukritisk adferd, og senil demente som ikke klarer å ta vare 
på seg selv eller er farlige for seg selv eller omgivelsene. 
 
Blir pasienter som tvangsinnlegges bedre? 
 
Noen kritikere av behandling mot pasientens vilje vil hevde at «det er ikke bevist at tvangsbehandling 
virker». Det er å snu saken på hodet: det er fordi det finnes virksom behandling at man i visse tilfeller, 
der pasienten ikke er i stand til å fatte rasjonelle beslutninger pga en psykoselidelse og således ivareta 
egen tarv, tillates å gi slik behandling mot pasientens vilje, slik denne viljen uttrykkes i en 
forvirringstilstand som er så dyp at den er livstruende, akutt og på sikt.  
Flere  undersøkelser har vist at de pasienter som behandles med tvang oppnår den samme tilfriskning 
som de som behandles frivillig, på tross av at de er sykere når de starter behandlingen 
 
 
 Det er pårørende og lokalsamfunnet som legger pasienten inn, når de ikke klarer å håndtere 
situasjonen lenger.     
 
Det å anmode storsamfunnet om å gripe inn i forhold til et familiemedlem som er inne i en psykose er 
en stor belastning for de pårørende. I en revisjon av Lov om psykisk helsevern tidligere på 2000-tallet 
ble derfor pårørende «fritatt» for denne plikt, og ansvaret overført til kommuneleger og annen offentlig 
myndighet. Denne velmente revisjonen har imidlertid bidratt til å tilsløre at initiativet til 
tvangsinnleggelse fremdeles nesten alltid kommer fra fortvilte og utslitte pårørende, som pines over å 
se sin nærmeste forsvinne inn i psykosen.Det er i utgangspunktet ikke psykiatrien som forestår 
tvangsinnleggelsene. På samfunnets vegne overtar psykiatrien i visse tilfeller en tvangsomsorg  som 
også kan innebære tvangsbehandling. 
 
Befolkningen mener at dagens praksis og lovgivning er slik de ville ønske det for seg selv. 
 
 

 3 



     Norsk psykiatrisk forening, Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforbund gjennomførte i 
2009 en opinionsundersøkelse i forhold til folks holdninger til disse spørsmålene. Undersøkelsen var 
utformet slik at folk ble bedt om å ta stilling til for eksempel «hvis en av dine pårørende fikk 
symptomer på psykose, og ikke selv vil ta imot behandling, ville du at han/hun skulle bli innlagt og få 
behandling mot sin vilje?» Det ble stilt cirka 20 forskjellige spørsmål, og cirka 90 prosent av de spurte 
var enige, eller delvis enige. Kontrollspørsmålet var, «hvis noe slikt skjedde med deg, ville du da at 
dine nærmeste skulle ta initiativ til at du fikk behandling mot din vilje?» Enighetsprosenten var den 
samme her.Det er ikke så vanskelig å forstå; i et tregenerasjonsperspektiv vil de aller fleste av oss ha 
slike opplevelser i egen familie. 
     Undersøkelsen ble gjentatt våren 2011 i regi av Psykiatrisk divisjon ved Stavanger 
Universitessjukehus, som innslag i et forskningsprosjekt, og tallene bekreftet. Det er altså en nesten 
unison tilslutning til dagens lovforståelse og praksis fra den norske befolkning. Og: de tilstander som 
tvangsinnlegges er i hovedsak psykoser av schizofreniliknende type (alvorlig forvirring), maniske 
psykoser (oppstemthet, ukritiskhet), alvorlige depresjoner (alvorlig selvmordsfare), og senil demente 
(som utgjør en fare for seg selv eller omgivelsene). 
 
Hva er kriteriene som loven setter? 
 
 
          Kriteriene som må være tilstede for at en person skal kunne tvangsinnleggelser følgende: 
Grunnkriteriet er alvorlig sinnslidelse, og i tillegg må det være utsikt til bedring 
("behandlingskriteriet"), eller stor grad av farlighet for seg selv eller andre ("farlighetskriteriet"). Vi 
vet i dag at farlighet knyttet til psykisk lidelse i all hovedsak er forbundet med ubehandlet eller 
mangelfullt behandlet lidelse. Det gjelder både i forhold til langvarige lidelser (kronifiserte), og i 
forhold til førstegangspsykoser. Nesten all økt farlighet knyttet til førstegangs psykoselidelser er et 
resultat av ubehandlet psykose, og perioden som betegnes «Varighet av ubehandlet psykose» er i 
Norge cirka to år i gjennomsnitt, og sannsynligvis vår tids største helsepolitiske utfordring. Men bare 
et fåtall mennesker med alvorlig psykisk ledelse er eller blir farlige, og mekanismen bak farlighet er 
den samme som når Lund blir farlig: den er knyttet til angst, fortvilelse, desperasjon og forvirring. Når 
man er alvorlig psykisk syk (som jo ikke er noe annet enn at våre psykologiske forsvarsmekanismer 
ikke klarer å håndtere psykisk stress), kan man bli farlig, slik vi alle kan bli farlige. 
     Fjerner man behandlingskriteriet slik at man bare har et farlighetskriterium vil man frata unge 
mennesker i en psykosetilstand behandling før de eventuelt er blitt farlige. Det vil innebære at 
storsamfunnet ikke skal gripe inn før en pasient blir farlig for seg selv eller andre.  
     Et slikt resonnement bygger på manglende forståelse for psykiske lidelsers dynamikk og 
dimensjonelle karakter. Den stigmatiserende effekten ville blitt betydelig, og psykisk lidelse vil igjen 
bli likestilt med farlighet. Man snakker ikke uten grunn om «farligheten knyttet til det å ha et 
farlighetskriterium alene». Man har sammenliknet land og stater som har henholdsvis et 
farlighetskriterium alene, og et behandlingskriterium. 
     Å ha kun et farlighetskriterium er i høyeste grad uetisk; hvis noe skulle fjernes skulle det vært 
farlighetskriteriet. 
     Norske helsearbeidere i psykisk helsevern har stort sett et bevisst forhold til de dilemmaene 
ufrivillig, eller tvangsbehandling, fører med seg. De viktigste betingelsene for å få ned antall 
henvisninger for tvangsinnleggelse/-behandling er et tilgjengelig psykisk helsevern, med god 
kapasitet, som vektlegger tidlig registrering og behandling. Behovet for tvangsinngripen oppstår først 
langt ute i et psykisk lidelsesforløp. 
 
Fokus på kommunene.  
 
Fokus bør i mye større grad rettes mot kommunehelsetjenesten; det er i kommunene behovet for 
tvangsinnleggelser melder seg. Fastlegeordningen bør i særlig grad vurderes, og spesielt opp mot 
tilgjengelighet i akuttsituasjoner. 
          Psykiske lidelser er unge menneskers lidelse: 75 prosent av all psykisk lidelse debuterer før fylte 
25 år. Norsk helsevesen er per i dag ikke innrettet mot denne virkelighet. 
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Den viktigste utfordringen:  
Rus, psykisk lidelse og økt risiko for tvangsinnleggelse og tvangsbehandling. 
 
En særlig utfordring i denne sammenheng er den bekymringsfulle utviklingen i samtidig alvorlig 
psykisk lidelse og samtidig rusmisbruk. Det er for eksempel slik at ved førstegangsinnlagte med 
psykose vil 70% bli tvangsinnlagt hvis der er samtidig rusmisbruk, mens kun 30% av samme 
diagnosegruppe blir tvangsinnlagt når der ikke foreligger samtidig rusmisbruk. 
 
Økningen i samtidig rusmisbruk er etter all sannsynlighet årsaken til at omfanget av 
tvangsinnleggelser og andre tvangstiltak i psykiatrien ikke er nevneverdig redusert de siste årene. Det 
synes å være en manglende erkjennelse av betydningen av dette forhold både i politiske og 
helsbyråkratiske kretser. 
 
 

Stavanger Stavanger UniversitetssjukehusUniversitetssjukehus
PeriodePeriode: 01.01.2008 : 01.01.2008 –– 30.09.200830.09.2008

Tvungen innskriving 
– kvalitetsindikator

*16,0%6,9%9,1%1928133175Alle valgte avdelinger

TotaltTUTPHTotaltTUTPH

Antall

*Ullevål 27%

**12-13 innl per 10000 innb per år i Rogaland

414 pasienter henvist på tvang per utgangen nov 2009, 298 tatt inn på
tvang, dvs ca 325 på årsbasis. Disse pas hadde til sammen 565 på årsbasis 
tvangshenvisninger, dvs 1,74 per person, og 450 tvangsinnleggelser, dvs 1,4.
Ca 1 person per 10000 innb i Sør-Rogaland ble tvangsinnlagt i 2009

 
 
 
NOEN GRUNNPRINSIPPER FOR ET PSYKISK HELSEVERN MED LITE INNSLAG AV 
UFRIVILLIG INNLEGGELSE OG BEHANDLING 
 
Behovet for ufrivillig innleggelse oppstår utenfor sykehuset.  Psykiatrien initierer bare unntaksvis 
innleggelser, initiativet kommer fra lokalsamfunnet.  Psykosegjennombrudd oppstår nesten alltid langt 
ute i utviklingen av en alvorlig psykisk lidelse, og behov for tvangsinnleggelse oppstår vanligvis når 
psykoselidelsen har vart en stund og tilstanden ikke lenger er håndterbar i familien eller i 
lokalsamfunnet.  Et viktig prinsipp for å redusere antall ufrivillig innleggelser er derfor at man i 
primærhelsetjenesten har et godt fungerende lokalt helsetjenestetilbud som vektlegger tidlig 
intervensjon og tilbyr hjelp tidlig i utviklingen av den psykiske lidelsen. 
 
Når behovet for innleggelse eller behandling melder seg er det viktig at vi har et tilgjengelig 
spesialisert psykisk helsevern som tar imot pasienter når de er motiverte, som ikke har ventetid og som 
har en lav terskel inn i systemet.  Vi vet at varighet av ubehandlet psykose (VUP) er betydelig og 
gjennomsnitt i Norge ca. 2 år.  Denne forsinkelsen oppstår i familien, i primærhelsetjenesten og i noen 
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grad i spesialisthelsetjenesten.  Et lavterskel spesialisthelsetjenestetilbud er derfor avgjørende for å få 
ned varighet av ubehandlet psykose og derigjennom redusere tvangsinnleggelser og tvangsbehandling. 
 
Psykiske lidelser er ennå omgitt av uforstand og stigma.  Ulike stigmadimensjoner er knyttet så vel til 
lidelsen som til mennesker som har vært i psykiatrisk behandling som til det psykiatriske 
hjelpeapparatet.  En aktiv informasjons-, opplysnings- og forebyggingsstrategi er derfor et viktig 
innslag i anstrengelsene for å få redusert andelen ufrivillige innleggelser.  Dette ansvaret deles av 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  En aktiv involvering av skolene, med 
informasjonstiltak rettet mot elever og lærere er en grunnforutsetning. 
 
En lavterskel- og tilgjengelig psykiatrihelsetjeneste forutsetter kapasitet i samsvar med behovet.  Dette 
gjelder både kapasitet til å ta imot innleggelsestrengende pasienter og i poliklinikkene.  De siste årene 
har en bygget opp et mer omfattende ambulant tjenestetilbud.  Effekten dette har på tvangsinnleggelser 
er foreløpig uklar.  En utvikling av tjenestetilbudet som står i samsvar med befolkningsutviklingen i 
Rogaland vil her være helt avgjørende.  En har i Rogaland den største befolkningstilveksten i landet, 
særlig blant yngre mennesker.  For eksempel er 1/3 av befolkningen i Sandnes kommune (den største 
vekstkommunen) under 19 år.  Dette har særlig betydning i forhold til utviklingen av det psykiatriske 
tjenestetilbudet idet psykiske lidelser i all hovedsak er unge menneskers lidelse.  75% av all psykisk 
lidelse debuterer før fylte 25 år.  
 
SPESIELLE TILTAK I PSYKIATRISK DIVISJON FOR REDUSERT FRIVILLIG 
INNLEGGELSE OG BEHANDLING 
 
Norske psykiatere og andre helsearbeidere i psykisk helsevern har stort sett et bevisst forhold til 
dilemmaene ved ufrivillig behandling eller tvangsbehandling.  En ufrivillig innleggelse anses av 
helsearbeidere i psykisk helsevern som en uønsket hendelse.  Men, vår kunnskap tilsier at en liten 
gruppe pasienter i sitt sykdomsbilde opplever at de ikke er syke. For å verne, vise omsorg, og beskytte 
både pasient og de nærmeste omgivelser kan det å gripe inn og tvangsinnlegge være en 
medisinskfaglig korrekt etisk og moralsk måte å gjøre det på, i utgangspunktet hvis alle andre frivillige 
forsøk er forsøkt, eller det synes helt formålsløst å forsøke frivillighet. 
Man har et kontinuerlig fokus på forhold knyttet til tvangsinnleggelse og/eller – behandling.  
 I strategiplanen Psykiatrisk divisjon 2010-2020 er tiltak for redusert andel tvangsinnleggelser og 
tvangsbehandlingstiltak 2 hovedpunkter.  Disse målene er formulert slik: 
 

1. Reduksjon av antall tvangsinnleggelser til 10% innen 2015. 
2. Reduksjon av antall tvangsbehandlingstiltak med 50% innen 2012.  

 
Det er iverksatt tiltak i forhold til begge disse målsettinger. 
 
I utgangspunktet har Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus et lavt innslag av antall 
tvangsinnleggelser sammenlignet med andre større bysamfunn i Norge og på vestlandet.  %-andelen 
tvangsinnleggelser i voksenpsykiatri ligger på i underkant av 20%, fordelt likt på innleggelse til 
observasjon og til tvungent psykisk helsevern.  Våre tall nærmer seg tallene for Nordfjord psykiatriske 
senter, det distriktspsykiatriske senter som har vært framholdt som et eksempel til etterfølgelse.  Vi er 
likevel ikke ennå ved den målsetting vi satte oss i 2008. 
 
A) TILGJENGELIGHETSASPEKTET  
 
Vi arbeider med å redusere de hindringer befolkningen måtte oppleve i forhold til å få hjelp når de 
trenger det.  Høsten 2011 vil vi iverksette tiltak for ytterligere å senke terskelen inn mot det psykiske 
helsevern.  Vi vil gjennom informasjonstiltak mot befolkningen gi anvisning om ”en vei inn” gjennom 
videre utbygging av TIPS-telefonen (tidlig intervensjon ved psykose).  Her kan alle ta kontakt uten å 
gå via primærhelsetjenesten for å få en øyeblikkelig vurdering. 
Et sentralt aspekt her er sengekapasiteten. Lavt innslag av tvangsinnleggelser forutsetter at mottagende 
avdeling har ledig kapasitet og er tilgjengelig for pasientene når de trenger det. 
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Ventetid for behandling er også et sentralt aspekt i denne sammenhengen. Vi har i innledningen til 
dette dokument vist til sammenhengen mellom varighet av ubehandlet psykose (VUP) og mer alvorlig 
sykdomsutvikling, det samme gjelder som et generelt prinsipp i forhold til dynamikken i all psykisk 
lidelse. 
 
B) ET BEFOLKNINGSRETTET FOREBYGGINGSPROSJEKT MOT SELVMORD I ROGALAND  
 
Vi planlegger et stort anlagt forebyggingsprosjekt i forhold til selvmordstruede pasienter.  Dette er 
modellert etter den såkalte ”Gotlandsundersøkelsen” tilbake på 1980-tallet. Vi mener at dette 
prosjektet også vil kunne virke positivt i forhold til det å få folk til å søke hjelp tidligere før tvang blir 
nødvendig. 
 
 
C) ALLE VÅRE DPS-ER VIL BYGGE UT DEN PRAKTISKE SAMHANDLINGEN MED 
KOMMUNER, SÆRLIG OMKRING PASIENTER SOM HAR GJENTATTE 
TVANGSINNLEGGELSER I SIN BEHANDLINGSHISTORIE (”mangegangsinnlagte”) 
 
a) 
Det er en kjensgjerning at ganske få pasienter står for mange av tvangsinnleggelsene og 
tvangsbehandlingstiltakene.  Nasjonal strategigruppe understreker nødvendigheten av å ha 
kvalitetssikrede tall for tvangsinnleggelser og tvangsbehandling.  Psykiatrisk divisjon har arbeidet med 
disse problemstillingene i mange tiår og mener å ha gode og kvalitetssikrede tall, se vedlagt tabell fra 
januar 2010 – juli 2011 (vedlegg 1). 
Vi vil, i samarbeid med berørte kommuner, utarbeide særskilte planer for disse pasientene med tanke 
på bedre oppfølgning mellom ansvarsnivåene, bedre og tidligere behandling særlig ved tegn på 
tilbakefall. 
b) 
Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (”TUD”). Dette er en pasientgruppe som er dårlig 
kartlagt på gruppenivå. Vi vil etablere et prosjekt med sikte på å få bedre oversikt over denne gruppens 
behov. 
c) 
Pasienter som ikke møter til avtalt time i poliklinikkene.  
Vi vil ha større oppmerksomhet på gruppene med alvorlig psykisk lidelse, og pasienter med et 
samtidig rusmisbruk, med tanke på mer aktiv oppfølgning når de ”ikke møter”. Det er ikke 
tilstrekkelig å avslutte behandlingen ved å sende et brev til pasienten, i mange tilfeller. Alle pasienter 
med alvorlig psykisk lidelse skal vurderes særskilt i forhold til uteblivelse fra avtalt time, og evt følges 
opp med direkte oppsøkende tiltak. 
 
D) STRATEGIPLAN 2010-2020 
 
I vedlegg 2 er en rekke tiltak knyttet til våre strategiske satsingsområder som støtte målene i Helse 
Vest.  Flere av tiltakene vil ha betydning for målet om redusert innslag av ufrivillig innleggelse.  Et 
særlig fokus er tiltak innrettet mot den høye forekomsten av rusmisbruk og akutt ruspåvirking i 
forbindelse med tvangsinnleggelser.  Blant tvangsinnlagte med psykoselidelse er der en akutt 
ruspåvirking i 70% av tilfellene, mens vi blant de som innlegges frivillig ser rus i kun 30% av 
tilfellene.  Dette er en særlig utfordring og kan sannsynligvis forklare at andelen tvangsinnleggelser på 
landsbasis ikke har gått ned de siste 6-7 årene.  Her ligger den største utfordringen for 
behandlingsapparatet.  
 
E) PASIENTER OG PÅRØRENDE 
 
a) 
Brukerinvolvering: Brukere/brukerorgansiasjoner er med i i alle styrende organer i divisjonen der hvor 
bruker anser dette hensiktsmessige, samt utvalg som Psykiatrifagråde, Kvalitetsutvalg m m. 
b) 
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Vi har ansatt Erfaringskonsulent i 50% stilling, og planlegger å engasjere/ansette pasientveiledere 
(tidligere pasienter som kan bringe sine erfaringer omkring lidelse og behandling over til nye 
pasienter) 
c) 
Vi er delaktige i forskningsprosjekter som ser på hvordan brukerinnflytelse systematisk kan økes. 
d) 
Psykiatrisk divisjon har siden 2008, som eneste HF i landet, innført et system for kontinuerlig 
monitorering av pasient/brukertifredshet. Alle pasienter får i etterkant av behandling evaluere denne 
via et skjema som sendes hjem til pasienten. Svarene går inn i et balansert målekort system som 
oppdateres kontinuerlig. 
e)Vi vil i løpet av 2012 etablere en såkalt ”Likemannsordning”, dvs at personer som har gjennomgått 
en psykisk lidelse får en ”kollegastøtteordning” i forhold til nye pasienter som er i en aktiv 
sykdomsfase. 
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F) TILTAK I FORHOLD TIL ULIKE LIDELSER SOM VANLIGST INNLEGGES PÅ 
UFRIVILLIG GRUNNLAG 
 
Som nevnt ovenfor blir dessverre eldre med diagnostisert og udiagnostisert senil demens ofte innlagt 
på ufrivillig grunnlag.  Her vil oppbygging av det kommunale tjenesteapparat kunne bidra til redusert 
bruk av tvang, og fra Psykiatrisk divisjons side vektlegges samhandling og kunnskapsoppbygging i 
fellesskap med kommunene. 
 
Vi ser også et økende innslag av kombinasjonen rus og personlighetsforstyrrelse med akutt og 
forbigående utagerende og voldelig adferd.  Dette er en særlig utfordring som vi strever med å finne 
gode løsninger rundt. 
 
G) TVANG I HENHOLD TIL SOSIALTJENESTELOVENS § 6.2/6.4 
 
Her er tvangsanvendelsen økende.  Rokkansenterets rapport 10/2010 ”Uni Rokkan om tvang og § 6.2” 
konkluderte med at dagens praksis ikke fører fram.  I samarbeid med våre berørte kommuner i vårt 
nedslagsfelt har vi tatt initiativet til en ny målgruppe.  Diskusjon, med fokus på godt planlagte  
§ 6.2-innleggelser hvor innleggelsen i den psykiatriske helsetjenestedelen inngår som  et tydelig ledd i 
en større behandlingskjede.  Våre erfaringer så langt i 2011 er meget gode. 
 
H) TVANG OG MÆLAND-UTVALGETS INNSTILLING 
 
Mælandutvalgets konklusjoner peker i retning av at psykiatrien får et større ansvar for ”plagsomme” 
medborgere hvor der ikke er noe behandlingspotensiale.  Dersom det blir resultatet også av den 
politiske behandlingen, må tjenesteapparatet forberedes både kompetansemessig og kapasitetsmessig. 
 
I) TVANG OG INNVANDRERE  
 
Vi vet at innvandrerpopulasjonen tvangsinnlegges i mye større grad, prosentvis, enn mennesker som 
har bodd i landet over flere generasjoner.  Psykiatrisk divisjon har et særlig fokus på denne 
pasientgruppen med tiltak knyttet opp mot mottakssenter i nærområdet, med opprettelse av spesielle 
kompetansegrupper i egen virksomhet og ved samarbeid med det regionale senteret i Bergen.  
Kommunene står også overfor en særlig utfordring her.  En forutsetter også at Helse Vest i sine 
strategiske satsingsområder fokuserer på denne problematikken. 
 
J) STORBYERS SÆRLIGE PROBLEMER 
 
Både hva gjelder demografi, epidemiologi, rusbruk og organisering av helsetjenestene står storbyene 
overfor særlige utfordringer i forhold til målsettingen om redusert innslag av ufrivillig 
innleggelse/behandling.  Særlig synes problemstillinger knyttet opp mot fastlegeordningen og 
tilgjengelighet knyttet opp mot krisesituasjoner å være aktuelle.  Psykiatrisk divisjon vil gå i en 
konstruktiv dialog med de omkringliggende kommuner omkring disse problemstillinger. 
 
K) FORHOLD KNYTTET TIL KOMMUNE/KOMMUNALE BOTILTAK 
 
Mange alvorlig psykisk syke, og mange av de sykeste, er nå etablert i bofellesskap i kommunene. Vi 
ser at disse pasientene er spesielt vare for skifte av personal, mangel på psykiatrifaglig kompetanse, og 
en kommunal lovgiving som står i kontrast til lovgivingen sykehus har mhp hvor tett man kan følge 
pasienter opp når de bor i egen leilighet som er kommunalt eiet.  Psykiatrisk Divisjon vil ta opp med 
Lovgiver om helsetjenestelovene på kommunalt plan har mangler eller er utilstrekkelige slik at tiltak 
på sykehus/DPS nivå kan videreføres innen kommunal lovgiving på et felles eller sammenhengende 
lovgrunnlag. 
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Psykiatrisk Divisjon og da særlig DPS-nivået har et stort ansvar for veiledning og kompetanseheving 
mot de etablerte bofellesskap og arbeide for kompetanseutveksling mellom godt fungerende og mindre 
godfungerende bofellesskap i vårt opptaksområde. Trolig kan dette også påvirke reduksjon av 
tvangsinnleggelser. 
 
Vi ser også at det i kjølvannet av at Opptrappingsplanens øremerking er avsluttet i flere tilfeller har 
medført at bemanningen i kommunale botiltak er blitt redusert, med tvangsinnleggelse i spesialisert 
psykisk helsevern som følge. 
 
Kommunene, og særlig de store kommunene som Sandnes og Stavanger, bes vurdere om de trenger en 
mer fokusert kompetanseoppbygging i samarbeid med Psykiatrisk divisjon. 
 
 
L) BRUKERSTYRTE SENGER 
 
Dette har vært innført ved alle våre DPS-er og i noen grad også ved sykehusavdelingene.  Det er 
imidlertid ikke dokument at dette gir redusert andel tvangsinnleggelser.  Den statlige satsingen på 
ACT-team har også som målsetting å redusere andel tvangsinnleggelser.  Forskningen så langt, 
spesielt fra England, trekker imidlertid ikke i denne retning. 
 
M) TILTAK FOR Å REDUSERE INNSLAG AV TVANGSBEHANDLING 
 
Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus tok initiativ til en studietur til Island.  Island 
bruker ikke mekaniske tvangsmidler.  Se vedlegg 3, 4 og 5.  Vi igangsetter høsten 2011 et bredt anlagt 
forskningsprosjekt knyttet til en av våre akuttposter.  Etter modell fra Island vil man fjerne mekaniske 
tvangsmidler og høste erfaring med dette.  Man vil også samarbeide med eksterne veiledere med 
spesialkompetanse knyttet til disse forhold jfr. vedlegg om TASI og ERM.  Prosjektet er for øvrig 
støttet av Helse Vest gjennom såkalte ”såkornmidler”.  
 
a) Kvalitet i behandlingen.  
Forskningen og klinisk erfaring peker tydelig på at omfanget og innslaget av tvangsbehandlingstiltak 
er avhengig av bemanningens kompetanse og omfang, dvs av både kvalitet og kvantitet. 
Personelldekningen i våre poster er lav sammenliknet med andre psykiatriforetak i Norge, og vi antar 
at vi har et potensiale for reduksjon av omfanget av tvangsbehandlingstiltak ved å øke bemanningen. 
Dette er imidlertid et økonomisk og politisk spørsmål som ligger utenfor divisjonens beslutningsrom. 
 
b) Fokus på TMA 
 
Terapeutisk mestring av aggresjon har i flere år vært et satsingsområde ved Psykiatrisk divisjon, og vi 
tilsetter 2 nye prosjektmedarbeidere høsten 2011 for videre utbygging av dette.  Fokus er både på 
intern opplæring og praksis, og vi tilbyr så vel som tjenester til omkringliggende kommuner og andre 
etater hvor denne tilnærming kan være nyttig.  
Psykiatrisk divisjon har en egen Kompetansegruppe for Miljøterapi og TMA, som har som 
fokusområde redusert tvangsanvendelse. Undervisnings- og forskningsavdelingen har jevnlige kurs og 
opplæringstiltak for alle ansatte, samt for ambulansepersonell, ansatte i akuttmottakk somatiske 
avdelinger, politi, redningsmannskaper mm 
Nye tema og prosjekt i TMA er ERM (Early Recognition Method, TASI (Trauma and Self Injury) og 
Mandt system. 
 
Dette er metoder for å arbeide med selvskading, tidlig gjennkjennelse av aggresjon, og teorier rundt aggresjon og nevrologi) 
 
TASI (Trauma and Self Injury) 
TASI er et program utviklet for og sammen med pasienter som et verktøy i forhold til 
selvskading.  
Det er også utviklet ulike hefter knyttet til alvorlighetsgrad ved selvskading, førstehjelp ved selvskading og makeup/spa hefte for kvinner. 
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Systemet har vært prøvd ut ved Nottinghamshire Security Hospital, og har høstet stor anerkjennelse. Systemet involverer både pasient og 
terapeut, og er bygget på en samhandling 
ERM: (Early Recognition method) 
Fremtidig vold kan hindres ved å kartlegge fortiden.  
Etter en grundig innføring og kartlegging blir forvarsler identifisert. Dette 
er en risikoatferd som kan lede til voldelige utbrudd eller selvskading uten behandling. 
MANDT: 
Mandt systemet bygger på en filosofi med verktøy til å forstå aggresjon sammen med praktiske 
ferdigheter slik at man ser ting i en helhet. Verdighet og respekt er nøkkelord for systemet. 
 
c) Fokus på behandlingsmiljøet 
 
Psykiatrisk divisjon har utviklet et program for regelmessig minitorering av miljøterapien og det 
terapeutisk miljø i sengeposter. Dette bør også tas i bruk i kommunale botiltak, hvor 
langtidspasientene i vår tid har sine lengste opphold. Vi vil vurdere å utvikle dette med en 
forskningsmessig kvalitet, slik dette er utviklet i systemet for Ward Atmosphere Scale (WAS). 
 
d) Verdige og skånsomme transportordninger 
 
Helse Stavanger har etablert ordning med psyk. ambulanse.  Vi vil vurdere å utvide denne ordningen. 
 
e) Rutiner for kvalitetssikring av tvangsbruk 
 
Ved systematisk opplæring TMA og trening samt briefing på post, er kvalitetssikring og gode rutiner 
ivaretatt.  En særlig utfordring er opplæring av nye medarbeidere. 
 
f) Bygningsmessige forhold 
 
Særlige utfordring er knyttet opp mot behandlingen av sikkerhetspasienter.  Slik forholdene nå er, 
oppleves disse ikke tilfredsstillende verken for behandlere eller for pasienter.  Flere av pasientene 
tilbringer år av sine liv innenfor ganske få kvadratmeter. Det er behov for en utvidelse både 
arealmessig og kapasitetsmessig av sikkerhetsgrunner.   
Det går ikke direkte på tvangsbehandling, men det går på de forhold innlagte på tvang opplever og 
lever under.  Forholdene slik de er i dag anses på grensen av det som er humant. 
Man må kunne anta at et så lite egnet areal i seg selv kan medføre økt bruk av tvang. 
 
g) Andre forhold 
 
   Vi har vært med på å utarbeide og videreutvikle de nasjonale kvalitetsindikatorene, herunder 

de om tvang, for å skaffe oversikt og sette søkelyset på disse viktige problemstillingene, og få 
sammenligningsgrunnlag mellom regionene, samt følge egen utvikling 

 Vi har i over 15 år ført kvartalsvise rapporter vedr tvangsinnleggelser og 
tvangsbehandling/medisinering 

 Vi kvalitetssikrer alle tvangsinnleggelser ved at spesialist i psykiatri møter pasienten ved 
innleggelse 

 Vi har et eget TMA-opplegg/-konsulent, med skolering av alle medarbeidere, og trekkes fram 
av H-dir som et nasjonalt forbilde. Har utarbeidet undervisningsmateriell som via Psykopp 
selges til hele landet. 

 Vi har kontinuerlig monitorering av brukertilfredshet 
 Vi er medarrangører (og initiativtakere til) den nasjonale konferansen om tvang, etikk i 

psykisk helsevern, som arrangeres for 4.gang på Hamar i nov dette år (2011) 
 Gjennom TIPS-prosjektet har vi senket terskelen for å få hjelp for de med alvorlig 

psykoselidelse, redusert Varighet av ubehandlet psykose (som er helt vesentlig for å redusere 
tvangsinnleggelser og farlighet). Ingen henvisninger fra Legevakt el l avvises ( i motsetning til 
mange andre steder) 

 Gjennom etablering av akutt mottakspost AMC2 kvalitetssikrer vi innleggelsessituasjonen, og 
senker terskelen for å få hjelp 
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M. Særlig om barn og ungdom 
 
Redusert tvang for barn og ungdom 
 
Barne- og ungdomspsykiatrien har en relativt lav bruk av tvang. De fleste blir innlagt frivillig, eller 
med samtykke fra foreldre. Likevel er det slik at de aller fleste som blir innlagt etter at de er fylte 13 år 
blir innlagt akutt, med vurdering om kriteriene for øyeblikkelig hjelp er til stede. Dette gjør at de aller 
fleste innlegges med spørsmål om suicidalitet eller psykose. Det er også en tiltagende gruppe som blir 
innlagt med lav vekt og som trenger tiltak med sonde eller pålagt kostliste.  
 
I mange tilfeller vet vi at det er mer hensiktsmessig med en planlagt innleggelse. Dette reduserer 
pasientens angst og kan være med å motivere for å gjøre noe med den psykiske lidelsen. At de aller 
fleste blir innlagt akutt innebærer at kommunene ikke fanger disse opp tidlig nok, eller bruker det 
polikliniske tilbudet som en vei inn til sengepostene. I dag har vi i gjennomsnitt 40 – 45 dager ventetid 
for å få et poliklinisk tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien, noe som bør betegnes som god 
tilgjengelighet.  
 
Barne- og ungdomspsykiatrien ønsker å se nærmere på pasientforløp. Hvordan pasientene blir henvist 
fra de kommunale hjelpeapparatet, videre inn til poliklinikkene, videre til sengepostene og tilbake 
samme vei. Dette dreier seg om fokus på at pasienter blir vel ivaretatt etter innleggelse, og hvordan vi 
kan redusere nye akutte innleggelser, og eventuelt mer tvang.   
 
 
 
 
N. FORSKNING OMKRING TVANGSINNLEGGELSER OG TVANGSBEHANDLING. 
 
I tillegg til det forskningsprosjektet som er nevnt under avsnittet om TMA og fravær av mekaniske 
tvangsmidelr, deltar SUS i et nasjonalt multisenter-prosjekt, den såkalt MAP-studien, og en av 
medarbeiderne har et doktorgradsprosjekt knyttet til henvisninger og innleggelser på tvang. 
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Eldremedisinsk senter har også pågående forskning i samarbeid med bl a Stavanger kommune 
omkring tvangsanvendelse ved senildemens. En av våre ansatte har disputert på disse 
problemstillingene. 
 
I TIPS-prosjektet inngår forkning på Første-episode psykose og tvang, og man har sammen med 
Sørlandet sykehus nylig publisert en viktig artikkeøl om rus og tvangsinnleggelse. 
 
Vi planlegger sammen med KORFOR to forskningsprosjekter omkring §6.2., dvs tvangsinnleggelser 
av rustilstander/gravide rusmisbrukere. 
 
Divisjonen vil i de kommende år intensivere forskningsinnsatsen omkring de pasienter som ikke 
mottar frivillig behandling. 
 
Sammen med KORFOR og TIPS gjennomfører vi landsomfattende og regionsvise (Vestlandet) 
opinionsundersøkelser vedrørende befolkningens holdninger til og kunnskap om psykiske lidelser, 
ruslidelser og evt tvangsinnleggelser/tvangsbehandling. Disse viser at befolkningen ser 
nødvendigheten av at samfunnet griper inn i enkelte tilfeller, mot pasientens vilje i øyeblikket. 
Resultatene vil bli offentliggjort gjennom kronikker og i vitenskaplige artikler. 
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