
TVANG
I tro og tvil

Martin Veland

Psykiatrisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus



side 2



sid

e 3

Opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus

Stor andel av
ikke-vestlige
innvandrere

Stor andel av
rusmisbrukere,
Sprøyte-
narkomane

Stor andel av 
enslige

Stor ande
kommunale 
boliger

Stor 
arbeidsledighet

Bydel 
Vestre Aker

Bydel Ullern

Bydel Frogner

Bydel 
St. Hanshaugen

Bydel 
Grünerløkka

Bydel 
Gamle Oslo

Psykiatri:

Psykiatri:

X





 1. Benektelse

 2. Sinne

 4. Depresjon

 3. Forhandlinger

 5. Aksept



 Før vi kommer dit…

• Hvem blir igjen?

• Hvem søker jobb i PHV?



Er det noen som ønsker å være innlagt 
på døgnavdeling?

 Over 70% kommer frivillig

 Hvor ofte vurderer man 
samtykkekompetanse innen somatikk?

 Hvorfor har man kommet frem til at folk 
MÅ ha samtykkekompetanse for å motta 
behandling hos oss frivillig?

 «Den lille medbestemmelsen jeg hadde» 

 Skal vi tillate oss den andre grøfta?



De utenfor som krever endring har 
også et ansvar for å….

 … heie på det som er bra

 … bidra til at rekrutteringen til fagfeltet ikke 
havarerer

 … sikre at det finnes et bedre alternativ før 
noe endres, eller en plan for å bygge opp 
alternativene. I det minste kommunisere 
det om det ikke finnes



 Tre  hovedformer  for tvang

• Institusjonstvang

• Behandlingstvang

• Tvangsmidler



§4.8 Skadeavvergende formål
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A. Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens 

bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt 

skadeforebyggende spesialklær.

B. Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten 

personale til stede.

C. Enkeltstående bruk av kortidsvirkende legemidler i 

beroligende eller bedøvende hensikt. 

D. Kortvarig fastholding. Fastholding av pasienten for 

skadeavvergende formål.



85%



Når starter innleggelsen?



 If you’re having problem with the end,,,,,, 
you most probably messed up the
beginning



MIN ERFARING



Hvilket tvangsmiddel er verst?











RISIKO = TILTAK



Konkretisering av alternativer og
brukerinvolvering

 Tok bort belteseng –
• «fanden på veggen»

 Hold, om mulig, minst 20 minutter
• Mest konkrete faktoren for endring

 Opprett eller gjenopprett dialog
• Ikke standardfraser 

 Alternativet til tvangsmiddel var dårligere, men
• Bedre alternativ fant vi hos oss selv

 Hvem bestemmer om det er greit å slippe?



 Universelle følelser

• Kognisjon       Emosjon

• Tap       Tristhet

• Hindring       Sinne

• Fare/trussel       Frykt

• (Glede, avsky, overrasket)



Mulige responser på trussel



State of mind



Informasjon -

Forutsigbarhet



KUNNSKAP

FERDIGHETER

KOMPETANSE



Hvorfor fikk vi en så stor endring?

 Krav?

 Nysgjerrighet?

 Ønske om å gjøre noe annerledes?

 Endringen var en konsekvens av at vi 
endret måten å jobbe på.



Takk



Tvungen observasjon

 Mennesker med nedsatt evne til å realitets 
teste virkeligheten, hvor dette kan medføre 
fatale konsekvenser

 Tegn på mani med psykotiske symptomer 
hvor adferd er av en slik karakter at det 
påvirker pasientens livskvalitet på en svært 
negativ måte, er et eksempel som kan 
indikere behov for tvungen observasjon



Inne eller ute? 

Pasientens perspektiv
Pasientens argumenter er både gode og 

konsistente. Klart vi ønsker å gjøre som 

han vil. Han opplever ikke at han 

risikerer noe. 
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Mammas perspektiv
Sliten, sønnen har brukt mye tid hos 

henne. Hun har brukt mye energi på å 

observere og forstå hva som skjer. Hun 

ber innstendig om å ikke skrive ham ut.

Kone + barns perspektiv
Kona sier han har trukket seg mer og mer unna. Har hatt mange 

prosjekter gående, og har vist investeringslyst på ting som kan 

bli noe stort. Tåler ikke pessimisme rundt ideene. Tror ikke 

barna har merket så mye siden han har vært mye ute.


