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SAKEN GJELDER: Oppfølging av styresak 108/17 – oversikt over tvangsvedtak i Klinikk 

psykisk helsevern for barn, unge og TSB 

 

ARKIVSAK: 2018/2 

 

STYREMØTE: 21.02.2018 

 

Administrerende direktørs orientering til styret nr.1 2018 pkt. 2 

Styret ba i sak 108/17 om en oversikt over tvangsvedtak i Klinikk psykisk helsevern for barn, 
unge og TSB  

Psykisk helsevern barn og unge (PHBU) 
PHBU hadde i 2015 3535 pasienter, i 2016 var det 3970 pasienter og i 2017 var det 4319 
pasienter med ett eller flere tilbud. PHBU, ungdomspostene M1 og N1 har i 2015 200 
innleggelser, i 2016 239 innleggelser og i 2017 259 innleggelser i alderen 13–18 år. Barn og 
unge som får tilbud om innleggelse i PHBU er omtrent 6 % av det totale pasienttilbudet. Av de 
som blir innlagt ved M1 eller N1 er andelen tvangsinnleggelser eller - observasjoner beregnet til 
8 % i 2015, 6 % i 2016 og 5 % i 2017. 
 
I aldersgruppen over 13 år kan foreldre være med på hele eller deler av innleggelsen, men det er 
også ungdommer som er innlagt alene. I forbindelse med alle innleggelser har vi et så tett 
samarbeid med foreldre/foresatte som det er mulig å få til. I 2016 har vi innledet et samarbeid 
med Forandringsfabrikken, en brukerorganisasjon, for ungdom som har fått tilbud i PHBU, der 
tema er tvang. Det har allerede vært to samlinger, der ungdommene har fått formidlet sine 
opplevelser knyttet til bruk av tvang. Samtidig har behandlerne og miljøpersonell hatt en dialog 
om de faglige dilemmaene som er forbundet med å utføre tvang. En meningsutveksling om dette 
temaet, har avstedkommet planer om å iverksette ytterligere forebyggende tiltak. 
 

Nærmere om type og antall tvangsvedtak 

Hjemmel for bruk av tvang er bestemmelser i «Lov om etablering og gjennomføring av psykisk 

helsevern»  

 

Tvangsinnleggelse (Psykisk helsevernloven § 3.2 og § 3.3) 

Forutsetningen for tvangsinnleggelse er at pasienten har, eller at man mistenker at pasienten 
har, en psykose eller en avvikstilstand der funksjonssvikten er like stor som ved psykose, OG 
innleggelse er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten får sin 
utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller at det er stor 
sannsynlighet for at vedkommende i meget nær fremtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller 
at pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse. 
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Den faglig ansvarlige (spesialist i psykiatri eller psykologspesialist) ved mottakende institusjon 
skal undersøke pasienten innen 24 timer etter innleggelse. Det er denne som på bakgrunn av 
informasjon i legeerklæring, legeopplysninger og egen undersøkelse, avgjør hvordan pasienten 
tas imot: Tvungen observasjon (§ 3.2), tvungent psykisk helsevern (§ 3.3), frivillig innleggelse (§ 
2.1), eller eventuelt direkte utskrivning. Tvungen observasjon (§ 3.2) kan vare i inntil 10 dager 
før man må ta stilling til om pasienten skal overføres til frivillig innleggelse (§ 2.1), om 
observasjonstiden skal forlenges (i inntil 10 dager etter samtykke fra kontrollkommisjonens 
leder), eller om pasienten skal overføres til tvungent psykisk helsevern (§3.3). Tvungen psykisk 
helsevern (§ 3.3) gir mulighet for å holde pasienten tilbake og gi tvangsbehandling så lenge 
lovens krav er oppfylt. Dersom det tvungne vernet skal vare ut over ett år, må 
kontrollkommisjonen samtykke til dette. 
 

Tvangsbehandling (Psykisk helsevernloven kapittel 4) 

 
Behandling under innleggelse uten eget samtykke 

 
 

Tallene fra 2015-2016-2017. 

 

2015: 
Tvangsinnleggelser 
§ 3.2 (tvungen observasjon): 15 innleggelser.  
§ 3.3 (tvungent psykisk helsevern):1 innleggelse av 200 innleggelser. 
Tvangsbehandling 
§ 4-4 – 2) tvangsbehandling med legemiddel eller ernæring 
uten et eget samtykke 
§ 4-8a – 1 belteseng og 1 transportbelte 
§ 4-8b – 0 isolasjon 
§ 4-8c - 3 tvangsmedisinering    
§ 8d - 117 kortvarig fastholding/føring 
 
2016: 
Tvangsinnleggelser  
§ 3.2: (tvungen observasjon): 10 innleggelser.  
§ 3.3: (tvungent psykisk helsevern): 4 innleggelser av 239 innleggelser.    
Tvangsbehandling 
§ 4-3 - 16 skjerminger   
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§ 4-4 – 1  tvangsbehandling med legemiddel eller ernæring uten et eget samtykke 
§ 4.8a - 0 belteseng 
§ 4-8b - 3 isolasjon       
§ 4-8c - 0 tvangsmedisinering§ 4-8d - 134 kortvarig fastholdning/føring 
 
2017 
Tvangsinnleggelser  
§ 3.2: tvungen observasjon 9 innleggelser. 
§ 3.3: (tvungent psykisk helsevern): 4  innleggelser av 259 innleggelser. 
Tvangsbehandling 
§ 4-3 – 43 skjerminger 
§ 4-4 – 4 (2 medisin og 2 ernæring) tvangsbehandling med legemiddel eller ernæring uten et 
eget samtykke 
§ 4.8a – 1 belteseng og 1 transportbelte 
§ 4-8b – 74 isolasjon 
§ 4-8c – 3 tvangsmedisinering  
§ 4-8d – 220 kortvarig fastholding/føring 
 
PHBU, barneposten (K1) har i 2015 hatt 34 innleggelser, i 2016 var det 19 innleggelser og det 
var 30 innleggelser i 2017. For pasienter under 13 år er alltid foreldrene/foresatt med barna 
under innleggelse. Dette impliserer at ingen barn er tvangsinnlagt. Behandlingen foregår for det 
meste ved at foreldrene får fortløpende veiledning og forslag til nye måter å forholde seg til eget 
barn. Dette gjør at de tvangsvedtakene som blir gjort i forbindelse med oppholdet for barn under 
13 år – er i samråd med foreldre, og der foreldre er med på holdesituasjonene uten at de er 
fysiske med barnet. I tillegg til tiltakene som er vist i grafen under, er det ett tiltak i 2016, der en 
har registrert § 4-4 – tvangsbehandling med ernæring uten eget samtykke.  
 

 
For 2016 i registret tvangsbruk er § 4-8 d kortvarig fastholding/føring brukt relativt mye 
sammenlignet med de andre årene på K1 og det er samme trend på M1/N1 i 2017. Dette er i stor 
grad knyttet til en pasient  
 
Forebyggende tiltak 
I PHBU sitt arbeidet med tiltak for å redusere tvang har vi prøvd å arbeide systematisk med 
følgende tiltak:  

a) En utfyllende anamnese der både pasient og foreldre/foresatte er intervjuet. På 
bakgrunn av intervjuet utarbeides behandlingsplaner.  

b) Ved indikasjon gjøres det voldsrisikovurdering ved innkomst basert på sykehistorie, 
tidligere voldshistorikk, ruspåvirkning, og hva slags psykisk tilstand pasienten har, herav 
psykose, mani etc. 

c) Fast rutine med før- og etter-samtale med pasientene ved bruk av tvang. Bruk av dialog 
er avhengig av funksjonsnivået til pasienten.  
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d) Systematisk trening på Terapeutisk mestring av vold (TMA). Dette innebærer også god 
opplæring både av fast ansatte og av ekstravakter.  

e)  tatt ut beltesengene av skjermingsavsnittene, nedmontert sengene og plassert de 
foreløpig i et skap. Vi har vurdert at det ikke er tilrådelig å legge ungdom inn i Psykisk 
helsevern for voksne. Dette medfører at vi i de tilfellene vi likevel vurderer at vi må ta i 
bruk beltesengen, har en prosedyre der vi både involverer vedtaksansvarlig og 
ansvarsvakten på posten.  
Før vi iverksetter bruk av belteseng bruker vi heller: 

Kortvarig holding av pasienten f) Skjerming, g) Isolasjon, h) Vurderer om pasienten har 

fått utprøving på riktig psykofarmaka.  

 
Tallene som er presentert for PHBU vedrørende bruk av mekanisk tvang (belteseng), er knyttet 
til en pasient i 2015 og en pasient i 2017. Bruk av mekanisk tvang i 2017 medførte at aktuelt 
personell ble fulgt opp for å hindre videre bruk av mekanisk tvang.  
 
I det nye skjermingsavsnittet som er oppjustert i bygget, er det nå vindu i dørene inn til 
skjermingsrommene. Det gjør at vi kan ha en relasjonell kontakt med pasienten, uten at 
pasienten opplever at personellet er direkte truende. Likevel har personellet en 
observasjonsmulighet som ivaretar omsorgen for pasienten.  
 
I perioder med høyt belegg på postene, vil det være behov for å leie inn kvalifisert personell.  
Det er gjennomført utdanning for seks terapeuter i Dialektisk atferdsterapi (DBT). Dette er en 
tilnærming for pasienter med ustabil personlighetsfungering og destruktiv atferd. Pasientene 
har i tillegg selvskadingsproblematikk og suicidalatferd. Når vi tilbyr denne pasientgruppen et 
slikt strukturert poliklinisk gruppetilbud over 16 uker, unngår pasientene et funksjonsfall med 
langvarig innleggelse.   
 
Det har blitt undervist i psykisk helsevernloven kapittel 4 for alle ledere og ansatte med 
vedtakskompetanse. I tillegg har undervisningsavdelingen hatt egne temamøter for alle ansatte 
om ulike perspektiver knyttet til tvang og tvangsbruk.  
 
 
Vedlegg: Oversikt over tvangsbruk i 2015, 2016 og 2017 


