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Hvordan går det etter lovendringen?

 Det vet vi ikke.

 Helsedirektoratet publiserer tall om 
tvangsbehandling sent. De siste er 2015-
2017 på ulike nettsider. 

 Årsaken er at datakvaliteten er dårlig og 
det kreves mye manuelt arbeid med å 
sammenstille data til informasjon.



De store linjer de siste fem-seks år
 Omtrent like mange legges inn i PHV

 De ligger mye kortere tid

 Mindre ressurser på døgn og mer på poliklinikk

 Flere pasienter får mere behandling poliklinisk

 Antall innleggelse på tvang har vært på omtrent 
samme nivå siden 2012

 Flere legges inn frivillig og dermed synker andelen 
som legges inn på tvang

 Tall på tvang uten døgn (TUD) mangler for 2017 og 
2018



Geografiske forskjeller

Lovisenberg sektor (163%) 

Rogaland (112-130%) og 

Hordaland (124%) 

har svært høy andel bruk av 

tvangsmidler i forhold til

landsgjennomsnittet.

Diakonhjemmet (73%) og

Helgeland (54%) ligger lengst 

under snitt. 



Hvorfor har LDS sektor flest på TPH?

Schizofreni er en stabilt forekommende, langvarig sykdom med 

mange innleggelser.

Bosetningsmønsteret; mange sosialboliger i LDS sektor. 

Akkumulativ effekt.



Bruk av tvangsmidler har økt 2015-17

Det er vridning fra belter mot mere kortvarig fastholdning (minutter)

og korttidsvirkende legemidler (1-3 døgns virkning).

Ønsker informasjon om varigheten av tvangsmidlene slik at vi kan 

bedømme om tvangsmiddelbruken er mer eller mindre inngripende.



Endring fra tvang til frivillig behandling
TPH pr september 2016 2017 2018

Etablering 210 202 208

Endring til frivillig 107 (51%) 130 (64%) 100 (48%)

Avslutt <3 dager 38 (36%) 78 (60%) 66 (66%)

Frivillig oppfølging DPS 63 (59%) 75 (58%) 76 (76%)

Ingen oppfølging 4 (4%) 9 (7%) 5 (5%)

Lovisenberg: Omtrent halvparten av tvangsoppholdene omgjøres

til frivillig behandling før utskrivning. 

Økt andel avslutter oppholdet kort tid etter endringen til frivillig.

Mange tar i mot tilbud om oppfølging; en økende andel ved DPS. 

Kun 4-9 tok ikke i mot tilbud om oppfølging. 



Pasienter på tvang uten døgn ved LDS

 Avslutter de behandlingen straks de skrives ut til 
DPS?

 Nei. Pasienter som er skrevet ut til frivillig eller tvang 
uten døgnopphold tar i mot behandling. 

 Pasienter behandlet med tvang følges opp ambulant

 I 2016 og 2017 var det kun 15-16 pasienter som tok 
initiativ til å avslutte behandling. Ingen hittil i 2018.

 Pasientene som ikke lenger ønsket behandling 
deltok i fra 3 uker til 3 år før avslutning. 



Innleggelser og reinnleggelser

Psykisk helsevern voksne 2016-09 2017-09 2018-09
Innleggelser 100 % 102 % 104 %
Reinnleggelser (RI) 8 % 9 % 9 %
Ny innleggelse <30 dager 25 % 26 % 25 %
Ny innleggelse < 90 dager 37 % 38 % 40 %
Ny innleggelse < 180 dager 47 % 47 % 48 %

Reinnleggelser som før (9%)

Halvparten har et nytt opphold innen 6 mnd



Modell for måling av tvang

 Formalia ved inntak

 Varighet av etablert tvang

 Bruk av tvangsmidler under oppholder

 Senere:

 Overføring til frivillig eller tvang uten døgn

 Varighet av oppfølging

 Reinnleggelser



Formalia ved inntak

6-8% av de tvangsinnlagte omgjøres straks til frivillig



Tvangsmiddelbruk under oppholdet

Samlet varighet påvirkes mye av om

pasienter ernæres med tvang.

Tvangsbehandling med legemidler varer lengst

Kortvarig legemiddelbruk her ikke registrert tid



Kortvarig fastholding, ikke belter

Beltelegging har avtatt siden 2016 

Korttidsvirkende legemidler har avtatt mye siden 2016

Isolering har avtatt siden 2016

Kortvarig fastholding har økt kraftig siden 2014

En styrt og ønskelig utvikling bort fra det mest inngripende



Analysekvalitet - nø

 En egen rapport muliggjør å identifisere 
åpenbare feil i datagrunnlaget raskt

Kontrollundersøkelsen varte minus 273 dager, før innleggelsen

Belteleggingen sluttet 4,5 mnd etter  utskrivelse



Oppsummering

 Myndighetene burde planlagt en modell for 
å følge med på effekten av lovendringen

 Tall publiseres alt for sent

 Kvaliteten på sykehusenes data er for dårlig 

 Det er nødvendig å gjøre egne målinger av 
tvangsmiddelbruk, fordi det gir bedre innsikt 
og høyere kvalitet på data

 En ny modell er under utvikling


