
1 
 

Behandling og organisatoriske tiltak som kan redusere bruk av tvang  

 

Ingress: 

Det er et mål for Norsk psykiatrisk forening at bruk av tvang bør reduseres samtidig som det 

er viktig å presisere at tvang også er nødvendig. Det er et betydelig problem i diskusjonen 

rundt tvang at vi ikke har gode nok tall på bruk av tvang som kan benyttes som indikatorer for 

riktig nivå og for å kunne sammenligne mellom avdelinger.  

Npf mener likevel at det er flere tiltak som allerede nå kan settes inn for å redusere bruken av 

tvang. Det dreier seg om å se på lovverket, organiseringen av spesialisthelsetjenesten og 

opplæringen av alt helsepersonell og alle landets kontrollkommisjoner.  I tillegg er det viktig å 

jobbe med holdninger til tvang og til endringer generelt.  

Npf vil bidra konstruktivt med all sin ekspertise og kliniske kompetanse til å redusere tvang 

og vil arbeide aktivt sammen med myndigheter, helseledere, andre faggrupper og ikke minst 

brukere og pårørende innen psykisk helse. 

  

Bakgrunn: 

Reduksjon av tvang i psykisk helsevern har lenge vært et helsepolitisk mål. Datagrunnlaget 

som beskriver tvangsbruk er fortsatt usikkert og det er store forskjeller mellom ulike sykehus i 

bruk av tvang som er vanskelig å forklare.  Helsemyndighetene har ikke lykkes i tilstrekkelig 

grad med å nå målene for redusert bruk av tvang og det mangler sikker kunnskap om effekten 

av bruk av tvang i behandling. Pasient- og brukerorganisasjoner viser til negative erfaringer 

med tvang og Norge er kritisert av ulike menneskerettighetsorganer innen FN og Europarådet 

for å ha en liberal tvangspraksis. Sammenlikninger mellom de nordiske landene tyder på at 

det er store forskjeller når det gjelder bruken av tvungent psykisk helsevern. Det er forskjeller 

i lovverket i de ulike landene som gjør det vanskelig å sammenlikne. Behandlingskriteriet, 

som innebærer at mennesker med psykose som ikke er til fare for seg selv eller andre kan 

innlegges under tvang for å bedre utsiktene til bedring, brukes mindre i andre land enn i 

Norge. 

  

Status i dag: 

Psykisk helsevernloven hjemler muligheten til å legge inn personer uten eget samtykke til 

observasjon og behandling. Data fra Norsk pasientregister viser at om lag 5 400 personer over 

18 år ble tvangsinnlagt til sammen 7 700 ganger i 2013. 16 % av innleggelsene og 30 % av 

oppholdsdøgnene i psykisk helsevern for voksne var i 2013 under tvang. Utover 

tvangsinnleggelser fins det også andre former for behandling med tvang, som 

tvangsmedisinering, bruk av legemidler, belter og skjerming. Disse formene for bruk av tvang 

omfatter færre pasienter enn tvangsinnleggelser.  
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Til tross for grundig opplæring, en rekke kampanjer og mye fokus er det store forskjeller i 

tvangsbruk mellom ulike avdelinger. Siden det fortsatt i stor grad er psykiatere som 

gjennomfører tvang i norske sykehus må noe av forklaringen på ulik praksis ligge i ulik 

holdning til tvang og forståelse av lovverket. Fagrådet i HSØ gjennomførte en enkel 

undersøkelse blant sine medlemmer og fant at de ansatte opplevde at forsøkene på å redusere 

tvangsbruk var forstyrrende, ikke medførte bedring og tok oppmerksomheten vekk fra 

kjerneoppgavene. For å skape motivasjon for endring må nøkkelpersoner i form av psykiatere, 

psykologspesialister og ledere på alle nivåer i virksomheten involveres tidlig i prosessen, og 

de må se nødvendigheten av endring.  

Et av de store problemene med å evaluere tvang på nasjonalt nivå slik at det virkelig kan 

benyttes som styringsverktøy er at korrekte virksomhetsdata ikke er tilgjengelig når man 

evaluerer behovet for endring. Det er og har vært store problemer med å få pålitelige data fra 

sykehus i Norge. I Helsedirektoratets årlige rapporter er dette problematisert år for år og vi er 

i en situasjon der norske helsemyndigheter ikke har klart å skaffe pålitelige data for bruk av 

tvang i spesialisthelsetjenesten. Likevel opprettholdes kravet til psykisk helsevern om å 

redusere bruken av tvang i oppdragsbrevene år etter år hvor andel tvangsinnleggelser er en av 

styringsparameterne.  Npf mener det må settes inn tiltak for å skaffe gode og pålitelige 

tvangstall som kan gjøre benchmarking mellom avdelinger mulig. 

 

Hva ønsker Npf  å oppnå? 

Npf mener at prinsippet om høy kompetanse i front bør prege norsk spesialisthelsetjeneste, 

også innen psykisk helsevern. Spesialistvurdering bør gjøres så raskt som mulig og raskere 

enn dagens krav innen 24 timer for å redusere tiden pasienten er underlagt tvang, men også 

for å avklare diagnosen og starte behandling raskere. God tilgjengelighet til 

spesialisttjenestene kan forebygge bruk av tvang fordi pasienten får hjelp tidligere i et 

sykdomsforløp. Det er i dag store forskjeller i tilgjengeligheten både kapasitetsmessig og med 

hensyn til åpningstider for akutt ambulant team og DPS. På nasjonalt nivå er det behov for et 

kompetanseutviklingsprogram som sikrer bedre lovforståelse på tvers av profesjoner og 

helseforetak/enkeltsykehus, inkludert legevaktsleger og fastleger.  Hensikten er å sikre felles 

lovfortolkninger nasjonalt, og ikke minst å jevne ut de store variasjonene sykehusene 

imellom. 
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