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Bakgrunn 
Styret vedtok følgende i sak 62/18 Psykisk helsevern – orienteringssak om bruk av tvang og 
status for tiltak knyttet til vold og trusler mot medarbeidere: 
  
«Styret ber adm. dir. legge fram en årlig redegjørelse over utvikling i bruk av tvang og status for 
tiltak knyttet til vold og trusler mot medarbeidere.»  
  
 
Klinikk psykisk helsevern, voksne 
 
Bruk av tvang i psykisk helsevern er regulert i psykisk helsevernloven. Det er ulike former for 
tvang, men det er vanlig å skille mellom tvangsinnleggelse og tvangsmiddelbruk. 
Redegjørelsen under følger derfor denne strukturen.  

 
Tvangsinnleggelser: 
Alle klinikkens avdelinger er godkjent for tvang og tar imot pasienter med behov for 
innleggelse på tvang. De fleste innleggelser på tvang skjer til sykehuspostene på Våland, som i 
motsetning til de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) har lukkede døgnposter.  
 
Tvangsinnleggelser måles i de fleste nasjonale statistikker i antall per 1000 innbyggere i ett 
opptaksområde, og andel tvangsinnleggelser av det totale antallet innleggelser i 
helseforetaket. De to målene gjenspeiler litt ulike forhold ved tjenesten.  
Ved siste rapportering ble det beskrevet at Helse Stavanger har hatt en jevnt fallende andel 
tvangsinnleggelser fra 25.0 % i 2015 til 20.4 % t.o.m. juli 2018, jf. sak 62/18 fra møtet 
19.09.18.  
 
Som det fremgår av figur 1 under, så har  andelen tvangsinnlagte i Helse Stavanger igjen 
steget, til 24.0 %.  Det er mulig noe av denne endringen skyldes tilfeldige svingninger i hvem 
og antall pasienter som henvises, siden det har vært en økning i antall pasienter som tas imot 
på tvang fra mars i år, jf. figur 2.  Det er også mulig at andelen tvangsinnlagte er påvirket av 
nedleggelsen av 12 sengeplasser ved Ryfylke DPS 01.03.18. 
 
Tiltak som klinikken over tid har arbeidet med for å sikre riktig og redusert tvangsbruk: 

 systematisk opplæring av vedtaksansvarlige og leger i vakt.  
 Jevnlige møter mellom klinikkledelsen, ledere og vedtaksansvarlige.  
 Endret tilnærming til pasienter med personlighetsforstyrrelse.  

 
I tillegg har klinikken hatt en utredning knyttet til organisering av de ambulante 
akuttjenestene, som nå venter på beslutning i styringsgruppen for prosjektet. Systematisk 
arbeid med ambulante akutttjenester i samhandling med ettervern er det, som i flere 
sammenhenger, har vist å kunne ha en effekt i å forebygge tilbakefall av tilstand. De ulike 
samhandlingsarenaene med kommunene brukes også aktivt.  
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Figur 1 Andel tvangsinnleggelser i Helse Vest, tall fra styringsportalen oppdatert 

01.09.19 

 

 
 

 

 

Figur 2 Tvangsinnleggelser per 1000 innbyggere i Helse Vest, tall fra styringsportalen 

oppdatert 01.09.19 

 
 

 

 
Tvangsmidler: 
Helse Stavanger har over flere år arbeidet systematisk med å redusere bruken av 
tvangsmidler. I dette arbeidet har en samtidig vært opptatt av at den bruken av tvang som 
iverksettes, skal være nødvendig og gjennomført på en så hensynsfull måte som det lar seg 
gjøre. All tvang skal registreres.  
 
Som det fremgår av figur 3, er det fortsatt en gradvis nedgang i bruken av tvangsmidler i Helse 
Stavanger. Antall pasienter som det fattes vedtak ovenfor, er spesifisert på de ulike vedtakene 
i tabell 1.  
 
Forutsetningen for endringen er engasjerte medarbeidere og ledere. Tiltakene som er 
iverksatt er jevnlige møter og dialog om tvangsbruk mellom klinikkledelsen, øvrige ledere i 
klinikken og vedtaksansvarlige, systematisk undervisning og forbedringsprosjekt på tvang. 
Størrelsen på skjermingsareal har en betydning for pasienters opplevelse av innleggelse, og 
kan også ha en betydning for uro i en avdeling.  
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Sivilombudsmannen påpekte også i sin tilsynsrapport at skjermingsarealene på sengepostene 
på Våland var små, og hadde en utforming som medførte en risiko for at pasientene ble isolert 
snarere enn skjermet. De ga derfor klinikken og Helseforetaket et avvik på dette. 
Sivilombudsmannen var også opptatt av avdelingenes begrensede mulighet for å gi pasienter 
på skjermingsenheten utgang i friluft. Klinikken har derfor, i samarbeid med divisjon for 
driftsservice, gjennomført en utredning av hvordan skjermingsenhetene kan gjøres 
romsligere og hvordan det kan etableres bedre muligheter for utgang i skjermede omgivelser 
for pasienter med behov for dette.  
Kostnadene knyttet til ombygging av skjermingsarealer, balkonger og skjermet hageareal er 
estimert til 18 millioner kroner. Det planlegges derfor for en trinnvis løsning, der en i høst 
starter arbeidet med å etablere balkongløsninger med direkte utgang fra tre av sengepostene.  
 
 
Figur 3 Utvikling i tvangsmiddelbruk i Helse Vest målt som andel pasienter som det 
fattes tvangsmidler ovenfor fra 2018 til 01.09.19. Tallene er hentet fra Styringsportalen  
 

 
 

Tabell 1 Gir en oversikt over antall tvangsmiddelvedtak spesifisert på ulike typer hittil 

i 2019. Tallene er hentet fra styringsportalten sist oppdatert 01.09.19.  
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Status for tiltak knyttet til vold og trusler mot medarbeidere: 
 
Klinikken har en god meldekultur for vold og trusler mot ansatte. Som det fremgår av figur 4, 
så har det fra 2017 vært et fall i antall meldinger.. Klinikkledelsen har vurdert, men finner 
ingen grunn til å anta at det har vært en endring i meldekulturen i denne perioden.    
 

 

Figur 4 Oversikt utvikling av meldinger om vold og trusler mot medarbeidere i 

perioden 2016 tom 31.08.19. Prognosen for 2019 er 512 meldte saker.  

 

 
 

 
Tiltak:  
Det er en lang rekke etablerte tiltak i klinikken som skal bidra til å redusere risikoen for vold 
og trusler mot medarbeidere. I tillegg har foretaket og klinikken gode rutiner for oppfølging 
av medarbeidere som er utsatt for alvorlige vold- og trussel- situasjoner: 
 

 Opplæring for alle nyansatte i terapeutisk mestring av aggresjon (TMA). Dette er et 
teoretisk og praktisk rammeverk for å forstå aggresjon og vold, og for å  forebygge 
dette og til slutt å håndtere det hvis en utagering ikke lar seg forhindre. Det har de 
siste årene vært arbeidet med å lage et nasjonalt felles teoretisk og praktisk 
rammeverk, som har fått navnet MAP. Det foregår for tiden opplæring av instruktører, 
og det lages en plan både på nasjonalt nivå, og for klinikken med hensyn på å fase ut 
TMA til fordel for MAP.   

 Regelmessig trening for alle ansatte i TMA. Den samme treningen vil fortsette, men 
basere seg på MAP. 

Økt oppmerksomhet på vold og voldsrisiko i forbindelse med innleggelse i sykehuset 
gjennom kartlegging av vold og voldsrisiko. I tillegg er det en stor oppmerksomhet på å 
iverksette forebyggende tiltak så tidlig som mulig ovenfor enkelt pasienter som 
vurderes å ha en forhøyet risiko for vold og trusler mot medarbeidere. Bruk av 
sjekklister for formålet, samt bedre dokumentasjon av slik risiko i journalen er blant 
metodene en anvender.  
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 Avvik knyttet til vold og trusler meldes via avvikssystemet synergi. I henhold til 
meldematrise meldes alle de alvorlige hendelsen via ledelseslinjer til avdelingssjef og 
klinikkledelsen som tar stilling til hvorvidt alvorligheten tilsier melding til 
Arbeidstilsynet. Det er en god meldekultur i klinikken. Ved alle alvorlige hendelser 
informeres også bedriftshelsetjenesten, og saken informeres om i arbeidsmiljøutvalget 
(AMU). Det foreligger oppdaterte rutiner for oppfølging av medarbeidere ved alvorlige 
hendelser.  

 Alle pasienter som utøver vold mot medarbeidere, eller kommer med alvorlige trusler, 
vurderes med hensyn på anmeldelse til politiet.  

 
I tillegg til de etablerte tiltakene er det etablert et skadeutvalg i klinikken. I dette 
skadeutvalget gjennomgås alle de alvorlige vold- og trusselhendelsene meldt via synergi med 
hensyn på å identifisere forbedringsområder. Hendelsesanalyse som metode er også tatt i 
bruk ved alvorlige vold- og trusselepisoder ovenfor medarbeidere. På bakgrunn av 
gjennomgangen av alvorlige episoder med vold og trusler mot medarbeidere, mener klinikken 
å ha identifisert noen risiko-områder.  
 
Beleggsprosent er et helt sentralt område. Ved høyt belegg- og overbelegg i sykehuspostene, 
erstattes og overstyres de ordinære prinsippene for pasientflyt av hensyn til 
totalbelastningen i de enkelte sengepostene. Dette fører til dårlige pasientforløp, er lite 
effektivt for systemet og kan også se ut til å generere økt risiko for vold og trusselsituasjoner. 
Det pågår derfor et arbeid med å revidere rutinene for pasientflyt.  
 
Rus og tilgang til rusmidler i sengeposter vurderes som en pasientsikkerhetsrisiko. Dette kan 
øke aggresjonspotensialet til en del av pasientene, og vurderes også å øke risikoen for vold og 
trusler mot medarbeidere. Undersøkelse ved innleggelse, ransaking og beslag av rusmidler 
(hovedbegrunnelsen for tvangsvedtakene som omhandler ransaking og beslag), er tiltak som 
brukes for å begrense omløp av rusmidler i sengepostene. Dette har vist seg utilstrekkelig i 
mange tilfeller. Problemet med tilgang til rusmidler under innleggelse vurderes å være 
økende i omfang. Det er vanskelig å peke på gode tiltak utover dagens tiltak.  
 
For øvrig er tilstrekkelig bemanning med erfarent personell vesentlig. Bedret rekruttering de 
siste årene har bidratt til å redusere antall vakante stillinger på sykehuspostene som i 
perioder har vært svært høyt.  
 

 

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige 
 
Det har vært en nedgang av pasienter som blir innlagt i barne- og ungdomspsykiatrien i 2019 
sammenlignet med 2018.  Antall pasienter som blir innlagt på tvang er fortsatt relativt lavt.  
 
Samtidig har en det vært en økning av enkeltpasienter som genererer hyppigere bruk av 
tvangsmidler som skjerming, isolasjon og kortvarig fastholding. Trenden viser også at fra å ha 
flere mindre alvorlige ansattskader, er skadene blitt vurdert som mer alvorlig eller til svært 
alvorlig. Dette gjør at det er viktig at en på alle nivåer i klinikken arbeider for gi et godt tilbud 
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til barn og unge som blir innlagt på en av våre institusjoner og at ansatte skal ha et trygt 
arbeidsmiljø.   
 
Tvang: 
Det har vært en gradvis økning i antall innleggelser i barne- og ungdomspsykiatriske 
sengeposter de siste årene. Samtidig har antall ungdommer som blir innlagt på tvang eller 
vært på tvungen observasjon vært relativt stabilt.  
 
Tvangstiltak som er hjemlet i § 4.3, § 4.4 og § 4.8 har variasjoner om i stor grad dreier seg om 
enkeltpasienter. Dette er i hovedsak pasienter som ønsker å skade seg selv, ved selvskading 
eller at de ikke ønsker å ha en medisinsk forsvarlig kroppsvekt. I noen enkeltsaker har også 
pasienter i hovedsak vært opptatt av å skade andre.  
 
         
 
 

 
 
Innleggelser – 2017, 2018 og 2019 
 
 
 

I 2019 har pasienttallet vært redusert, mens pasienter som har vært innlagt på § 3.2 og § 3.3 
vært prosentvis økende. Dette kan skyldes at pasienter med en alvorlig sinnslidelse og som 
fyller kriteriene for å være innlagt på tvang er omtrent konstant, mens pasienter med 
emosjonell ustabilitet, som har hatt mange innleggelser, har vært redusert det siste året. Når 
det gjelder tvangsmidler i postene, er vedtakene knyttet til enkeltpasienter som genererer 
hyppigere bruk av tvangsmidler. Dette gjelder spesielt bruk av skjermingsavsnittet, isolasjon 
og kortvarig fastholding.  
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Tvangsvedtak PBU 2017, 2018 og 2019 
 
 
 
I handlingsplanen for å redusere avvik knyttet til ulovlig tvang er forbedringsområdene 
knyttet til: 
  
a) dokumentasjon,  
b) kjennskap til Psykisk helsevernlov som regulerer tvangsbruk  
c) avvikshåndtering,  
d) terapeutisk mestring av aggresjon (TMA)  
e) Gjennomgang av turnus. 
 
 
Det er å en kontinuerlig oppmerksomhet på intervensjonene som er knyttet til tvang og 
tvangsbruk, for at pasienter, pårørende og ansatte skal være trygge. Det er en tydelig 
målsetting at det skal brukes andre virkemidler i forkant, slik at tvang ikke skal være 
nødvendig. Medarbeidere bruker en DIPS-mal, der de må beskrive tiltakene i forkant av 
tvangssituasjonene. Dette bidrar til å en bevisstgjøring om løsningsstrategier, samt at dette 
gjør det lettere for vedtaksansvarlig lege å se på nødvendigheten av de enkelte vedtakene 
vedrørende tvang.  
Ved at pasientene har en samtale ved innkomst til posten, der en kartlegger pasientens 
foretrukne mestringsstrategier, kan miljøterapeutene underbygge disse i utfordrende 
situasjoner. Det er også innført etter-samtale, der en går gjennom situasjonene med 
pasientene når det har vært utført tvang. Målsettingen er at både pasienter og personell skal 
kunne lære noe av hendelsesforløpet. Når pasientene blir bevisstgjort på uhensiktsmessige 
mestringsstrategier inne på post, er målsettingen at dette også kan overføres til situasjoner 
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som pasienten kan komme i etter utskrivelse. Ved gode etter-samtaler lærer også 
miljøpersonalet mer om pasientens utfordringer, og kan være med på å hindre nye 
situasjoner som fører til tvangsvedtak.   
 
 
Ansattskader: 
I oversikten over vold og trusler som er meldt i synergi, var det en økning i 2018 på de 
alvorlige og svært alvorlige sakene, mens i 2019 har det vært en reduksjon, se Figur Dette er 
noe som blir fulgt opp fortløpende, og er alltid med som sak i klinikkens arbeids- og 
miljøutvalg (AMU).  
 
 
 
 

 
 
Det er i tillegg gode rutiner for å ivareta medarbeidere når de har vært utsatt for skade. Dette 
gjelder både ansvarsvakt sitt ansvar, og hvordan nærmeste leder følger opp medarbeider. Å 
følge opp både i nær tid, og i et lengre tidsperspektiv, er viktig for at medarbeidere skal 
oppleve at det er trygt på arbeid.   
 

Blant etablerte tiltak er: 
 Opplæring for alle nyansatte i terapeutisk mestring av aggresjon (TMA) 
 Regelmessig trening for alle ansatte i TMA 
 Økt oppmerksomhet på vold og voldsrisiko i forbindelse med innleggelse i sykehuset, 

her av kartlegge pasienter som er i risikosonen for å bruke vold/trusler. 
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 Avvik knyttet til vold og trusler meldes via avvikssystemet synergi. I henhold til 
meldematrise meldes alle de alvorlige hendelsen via ledelseslinjer til avdelingssjef og 
klinikkledelsen som tar stilling til hvorvidt alvorligheten tilsier melding til 
arbeidstilsynet. Det er en god meldekultur i klinikken. Ved alle alvorlige hendelser 
informeres også bedriftshelsetjenesten, og saken informeres om i AMU. Det foreligger 
oppdaterte rutiner for oppfølging av medarbeidere ved alvorlige hendelser.  

 Overlege på posten går gjennom alle tvangsvedtak for å sikre at er gjort i henhold til 
gjeldende lovverk, og sikrer at en evaluerer tvangsbruken sett opp mot 
behandlingsplanen til pasienten.  

 
Alle pasienter som utøver vold mot medarbeidere eller kommer med alvorlige trusler 
vurderes med hensyn på anmeldelse til politiet 

Konklusjon  
Helse Stavanger HF jobber systematisk med å redusere bruk av tvang. Adm. dir. vil gi en fortsette å gi 
årlig oppdatering over utvikling innen dette området, samt oppfølging av vold og trusler mot 
medarbeidere.  
 
 

 

 


