
Helse- Sør- Øst RHF: Regional plan for økt frivillighet i psykisk helsevern 2011  

 

1 
 

 

 

 

 

Helse Sør- Øst RHF 
 
 

”Økt frivillighet” 

 
Regional plan for riktig og redusert 

bruk av tvang  
innen psykisk helsevern i 

Helse Sør- Øst 
 
 

1.september 2011 
 
 

 

 

 
 
 
  



Helse- Sør- Øst RHF: Regional plan for økt frivillighet i psykisk helsevern 2011 

2 

           

 

Innhold 

Innledning   

1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN 4 

1.1 Mandatet fra Helse Sør-Øst RHF til Fagrådet om                            

oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartetmentet 4 

1.2 Forholdet mellom regionalt planarbeid og lokale planer på 

helseforetaksnivå 7 

1.3 Planens varighet 7 

1.4 Forankring 7 

2 2 MANGE DOKUMENTER OG FORSLAG OM TILTAK 7 

3 3 HANDLINGSPLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET I                          

BEHANDLING 11 

3.1 Ledelse 12 

3.2 Motivasjon 13 

3.3 Brukermedvirkning og innspill til planen 14 

3.4 Lovforståelsen 14 

3.5 Kompetanse 15 

3.6 Kommunal legevakt 16 

3.7 Innleggelsesfasen 17 

3.8 Behandling 19 

3.9 Samhandling 20 

3.10 Fagrevisjon 21 

4 4 OPPSUMMERING AV ANBEFALINGER OG TILTAK 22 

 

VEDLEGG: 

1. Dokumenter med forslag til tiltak 

2. Erfaring fra et kvalitetsforbedringsprosjekt 

3. Koordineringsenheten ved Oslo universitetssykehus HF 

4. Bruk av tvangsmidler 

5. Sjekkliste for vurdering av innleggelser 

6. Sjekkliste for revisjon av tvangsbruk 

7. Styreska 061/2010 Helse Sør-Øst RHF – Regionale utviklingsområder psykisk helsevern  



Helse- Sør- Øst RHF: Regional plan for økt frivillighet i psykisk helsevern 2011  

 

3 
 

 

Innledning 

 
Det ble i Oppdragsdokumentet 2010 til Helse Sør- Øst RHF og i brev av 19.03.10 fra Helse- 

og Omsorgsdepartementet stilt krav om ny Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av 

tvang innen psykisk helsevern. 

 

Helse Sør-Øst RHF sendte 19.4.2010 brev til alle berørte helseforetak/sykehus vedrørende 

arbeidet med ny nasjonal strategi med detaljerte krav til utarbeidelse av lokale planer, samt 

regional plan for fagfeltet. Helse Sør- Øst RHF holdt møte om arbeidet med alle involverte 

parter 2.6.2010.  

 

Videre gav Helse Sør- Øst RHF Regionalt fagråd for psykisk helsevern i oppdrag å 

utarbeide forslag til reginal plan for riktig og redusert bruk av tvang jfr. Føringer gitt i 

oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. I mandatet til fagrådet ble det også forutsatt av 

planen skulle utarbeides på grunnlag av Styresak 061/2010 ”Regionale utviklingsområder i 

psykisk helsevern” (09.09.2010). 

 

Tiltakene og anbefalingene i denne regionale planen for økt frivillighet er i utgangspunktet 

utarbeidet av Regionalt Fagråd for psykisk helsevern i Helse Sør-Øst. Fagrådet består av 

brukerrepresentanter og representanter fra alle helseforetak/sykehusområder. Videre deltar 

representanter fra universitetet og høgskoler, avtalespesialister, samt private avtaleparter 

inne psykisk helsevern. 

 

Forslag til regional plan ble sendt til høring fra Helse Sør-Øst RHF forsommeren 2011.  

Basert på innspill og intern prosess er endelig plan deretter utarbeidet og forankret blant 

fagdirektører, konserntillitsvalgte og Regional Brukerutvalg i Helse Sør-Øst. Planen 

inneholder syv vedlegg som enten er grunnlagsdokument, eller anbefalinger for arbeidet.  

 

Ferdigstilt Regional plan er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Regional plan er 

distribuert til alle helseforetak/sykehus som har ansvaret for å formidle denne og egen lokal 

plan til alle berørte enheter i eget foretak/sykehus. Oppfølging av planen må skje i linjen og 

egnede ledermøter/fora i Helse Sør-Øst. 

 

Denne regionale planen for økt frivillighet gjelder for 4 år.  Den skal rulleres årlig i 

samarbeid med berørte parter, i henhold til oppnådd resultat, samt aktuelle regionale 

og nasjonale føringer for feltet.  
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2 1 Om oppdraget for regional plan 

Helse Sør- Øst RHF (HSØ) ga Regionalt fagråd for psykisk helsevern i oppdrag å utarbeide 

en regional plan for riktig og redusert bruk av tvang jfr. brev av 29.4.2010 vedrørende ny 

Nasjonal strategi for tvang innen psykisk helsevern. 

 

I mandatet til Fagrådet ble det forutsatt at planen skulle utarbeides på grunnlag av Styresak 

061/2010 Regionale utviklingsområder psykisk helsevern, der HSØ legger til grunn 

følgende strategisk hovedfokus: 

 

Helse Sør- Øst skal ha et samhandlende psykisk helsevern preget av åpenhet, kvalitet og 

tillit, tuftet på Opptrappingsplanens mål og verdier med integrert brukerkunnskap i alle ledd 

av tjenesten, og med hovedutviklingsområder i forhold til: 

 

 Brukerperspektiv og brukerkunnskap 

o med åpenhet og økt frivillighet i all behandling i tråd med nasjonale føringer 

 Fag, forskning, kvalitet og likeverdige tjenester 

 Tilgjengelighet og ressurser 

 Behandling og organisering i sykehusområdene 

 Samhandling og helhetlige pasientforløp 

 

Oppdraget ble videre basert på oppdragsdokumentet fra Helse og omsorgsdepartementet. 

2.1 Mandatet fra Helse Sør-Øst RHF til Fagrådet om oppdraget fra 
Helse- og omsorgsdepartetmentet 

Fagrådets mandat gitt i eget brev fra Helse Sør- Øst RHF:  

 
Oppfølging av styresak om regionale utviklingsområder innen psykisk helsevern – 
Oversendelse av oppdrag om utarbeidelse av ”Regional plan for redusert og riktig 
bruk av tvang i Helse Sør Øst” 
 
Det vises til styresak 061/2010 Regionale utviklingsområder psykisk helsevern (9.sept.2010) 
og krav i Oppdragsdokumentet for 2010 jf. eget brev om oppdraget av 29.04 til alle 
helseforetak og sykehus. 

Oppdrag: 
Fagrådet innen psykisk helsevern gis i oppdrag å utarbeide Regional plan for redusert og 
riktig bruk av tvang innen psykisk helsevern i tråd med konkrete føringer gitt i brev av 
29.04.10. Arbeidet skal også baseres på Styresak 061/2010 ”Regionale utviklingsområder 
Psykisk helsevern”, samt Nasjonal strategigruppe II og rapport fra 
Arbeidsgruppe 1 ”Riktigere og redusert bruk av tvang”. 
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Forslag til regional plan for redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helsevern bes 
oversendt Helse Sør -Øst RHF innen 15.12.10. 

Bakgrunn for oppdraget 
Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester 2010: 

Helse og omsorgsdepartementet ba gjennom oppdragsdokumentet 2010 Helse Sør- Øst 
RHF å iverksette en regional, forpliktende handlingsplan for å begrense og kvalitetssikre 
bruk av tvang i psykisk helsevern. En ny nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang 
i de psykiske helsetjenestene skal etableres i 2010. Den vil erstatte dagens ”Tiltaksplan for 
redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern” (Sh-dir IS-1370 juni 2006) og 
bidra til å styrke arbeidet med å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern. 
 
 
Oppdragsdokumentet fra Helse og omsorgsdepartementet 2010: 

 Helse Sør-Øst RHF skal utarbeide en regional plan for redusert og riktig bruk av 
tvang og sørge for at det ved hvert enkelt helseforetak utarbeides lokale forpliktende 
planer. Planene skal forplikte ledere og ansatte på alle nivåer. 

 Planene skal på regionalt og lokalt tnivå sikre at det faglige arbeidet er 
gjennomgående forankret i en bruker orientert og mestringsfremmende 
behandlingsfilosofi. Planene skal bidra til å realisere et system for behandling og 
oppfølging hvor behovet for bruk av alle typer tvang er redusert til et minimum. 

Styresak 061/2010 Regionale utviklingsområder psykisk helsevern 
Helse Sør- Øst legger til grunn følgende strategisk hovedfokus for psykisk helsevern: 

Helse Sør- Øst skal ha et samhandlende psykisk helsevern preget av åpenhet, kvalitet og 
tillit, tuftet på Opptrappingsplanens mål og verdier med integrert brukerkunnskap i alle ledd 
av tjenesten, og med hovedutviklingsområder i forhold til: 

 Brukerperspektiv og brukerkunnskap 
o Med åpenhet og økt frivillighet i all behandling i tråd med nasjonale føringer. 

 Fag, forskning, kvalitet og likeverdige tjenester 

 Tilgjengelighet og ressurser 

 Behandling og organisering i sykehusområdene 

 Samhandling og helhetlige pasientforløp 

Oppsummering og aktuelt 
Helse Sør Øst RHF har initiert arbeidet med regional og lokale planer for redusert og riktig 
bruk av tvang innen psykisk helsevern: 

 Eget brev om oppdraget av 29.04.2010 til alle helseforetak og sykehus 

 Møte med divisjonsdirektører/klinikkledelse psykisk helsevern 02.06.2010 med 
forankring og dialog om oppdraget 

 Fagdirektørmøtet fikk presentert oppdraget 17.06.2010 

 Deltagelse i arbeidet i Nasjonal strategigruppe II og nasjonal konferanse om 
implementering 29.-30.09.2010. 

 Styresak 061/2010 Regionale utviklingsområder psykisk helsevern der 
brukermedvirkning, kvalitet og redusert tvang står sentralt. Det ble i saken først lagt 
noen overordnede føringer for hvordan fagområdet skal utvikles. Det ble deretter 
beskrevet hvilke elementer som skal inngå i sykehusområdenes/helseforetakenes 
områdeplaner, og også omtalt behovet for videre utviklingsarbeid i Helse Sør-Øst. 
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 Det må arbeides på flere områder og nivåer parallelt. Lokalt planarbeid er initiert i 
alle HF/sykehus gjennom eget brev og fagrådet får eget oppdrag i forhold til regional 
plan i tråd med Helse Sør-Østs bruk av fagrådene. 

 Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 09.09.2010 i Styresak 061/2010 der et av 
vedtakene konkret er: ”Det gjennomføres et regionalt arbeid for redusert og 
kvalitetssikret bruk av tvang”. 

Vurdering 
Alle føringer for det regionale planarbeidet vurderes nå å være godt kjent og forankret 
gjennom ulik møtevirksomhet og prosesser med faglig arbeid. Den nasjonale konferansen 
”La oss få det til å virke” om implementeringen av Nasjonal strategi II ble gjennomført 29.-
30.09.2010 med bred representasjon fra fagmiljøene i Helse Sør- Øst. Det er gitt helt 
spesifikke krav i oppdraget fra Helse og omsorgs- departementet(jf. brev av 29.04.2010) og 
sammenstilt med styresak 061/2010 og Nasjonal strategigruppe II har Fagrådet et godt 
fundament for arbeidet med den regionale planen. Forslag til regional plan bør derfor i 
hovedsak målrettes mot hvordan regionalt arbeid for redusert og riktig bruk av tvang skal 
tilrettelegges og bes oversendt Helse Sør-Øst RHF innen 15.12.10. 
 
 
 

Krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om lokale planer og regional plan 

Mandatet for arbeidet som er gjengitt ovenfor kom på bakgrunn av oppdragsbrevet fra 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til regionforetakene, der det var satt krav til at det 

skulle utarbeides regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang. 

Oppdragsbrevet inneholdt også mer detaljerte krav til hvordan det faglige arbeidet skulle 

være med involvering av samarbeidspartnere etc. I tillegg inneholdt oppdragsbrevet også 

minimumskrav til områder/innhold i planene: 

 Kompetanseheving og undervisning i temaer som frivillighet i behandling, 

mestringsfremmende metoder, lavterskeltenkning, menneskerettigheter, etikk, 

lovbestemmelse, praksis, årsaker og effekter knyttet til bruk av tvang og 

husordensregler mv. (jf pkt. 2). 

 Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie 

behandlingstilbud, brukerstyrte plasser, individuelle planer, inkl. rettighetskontrakter 

og kriseplaner. 

 Regelmessig og reell involvering av brukere og pårørende i evaluering og bruk av 

behandlingsmetoder og rutiner for pasientoppfølging. 

 Forpliktende, løpende samarbeid mellom kommuner og helseforetak. 

 Regelmessig dialog med lokale statlige og kommunale aktører. 

 Verdige og skånsomme transportordninger. 

 Riktig og konsekvent dataregistrering.  

 Hensiktsmessig utforming av bygg som understøtter åpenhet og tillit mellom 

tjenesten og pasientene. 
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2.2 Forholdet mellom regionalt planarbeid og lokale planer på 
helseforetaksnivå 

Et regionalt helseforetak er ikke en utførende organisasjon på linje med et 

helseforetak/sykehus. Det betyr at det regionale helseforetaket må arbeide gjennom 

helseforetakene. Dette har også betydning for hvordan en regional plan er utformet. Det 

regionale helseforetaket kan følge opp helsepolitiske styringsdokumenter og krav, samt gi 

regionale føringer for et felt, slik denne konkrete planen er.  Parallelt med at denne planen 

ble utformet, skulle også helseforetakene utforme lokale planer for reduksjon og riktig bruk 

av tvang. Det hadde vært ønskelig med en annen rekkefølge og at den regionale planen 

hadde kommet først, men en viktig faktor er likevel at alle helseforetak har vært representert 

i Fagrådet og alle helseforetak/ sykehus har fått kopi av Fagrådets mandat om utarbeidelsen 

av Regional plan, som grunnlag for arbeidet med egne lokale planer.  

2.3 Planens varighet 

Tidsrammen for den regionale planens gyldighet var ikke beskrevet i mandatet for arbeidet. 

Fagrådet foreslo i utarbeidelsen at planen skulle være en 4-års plan, som skal følges opp og 

revideres årlig. Helse Sør Øst RHF har underveis i arbeidet støttet dette og planen vil 

dermed harmonere med tidsrammen for styresak 061/2010 Regionale utviklingsområder 

PHV som også gjelder for de neste fire år. Sentrale parter skal involveres i årlig revidering 

av planen og revideringen skal sikre oppdatering i forhold til nye regionale og nasjonale 

føringer. 

 

2.4 Forankring 

Planen er forankret i ledelsen på høyeste nivå i organisasjonen. Det betyr følgende: 

 Planarbeidet er forankret i styresak 061/2010 og harmonerer med nasjonale føringer. 

 Forslag til regional plan ble sendt Helse Sør-Øst RHF som etter intern behandling og 

ekstern høring har utarbeidet endelig plan. Regional plan er distribuert til alle 

helseforetak/sykehus som har ansvaret for å formidle denne og egen lokal plan til 

alle berørte enheter i eget foretak/sykehus. 

 Oppfølging av planen må skje i linjen og egnede ledermøter/fora i Helse Sør-Øst. 

3 2 Mange dokumenter og forslag om tiltak 

Det er skrevet mye om reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i tidligere dokumenter. 

Foreslåtte tiltak i følgende dokumenter er bearbeidet og vurdert i denne planen: 

 ”Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern”, 

Sosial- og helsedirektoratet april 2006. 
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 Rapport fra Helsedirektoratet (IS-1370): ”Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk 

helsevernloven / Gjennomgang av forslag til nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og 

kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern” (Helsedirektoratet juni 2009). 

 Rapport fra Nasjonal Strategigruppe II Psykisk helsevern og TSB Arbeidsgruppe 1: 

Riktigere og redusert bruk av tvang (september 2010). 

 Helsedirektoratet: Forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet 2009-2014. 

Prioriterte anbefalinger utarbeidet av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling 

om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. (desember 2009). 

 Rådet for psykisk helse: Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere 

tvangsinnleggelser til psykisk helsevern. (juli 2010). 

 Helse Sør-Øst RHF – Styresak 061/2010. Regionale utviklingsområder paykisk 

helsevern (09.09.2010). 

 

De ulike dokumentene inneholder mange forslag til tiltak, noen til dels like, og mange av 

tiltakene er knyttet til andre aktører enn RHFene og HFene. Styresak 061/ 2010- Regionale 

utviklingsområder PHV innholder imidlertid konkrete vedtak relatert til bruk av tvang og 

pasientgrupper som potensielt er innefor målgruppen for bruk av tvang, og er derfor 

innholdsmessig vesentlig for hele denne planen.  

I tabellen under er alle tiltakene fra nevnte dokumenter samlet til én felles oversikt. I 

oversikten er også Helse- og omsorgsdepartementets minstekrav til planen tatt med. 

 

Tiltaksplan 
for redusert 
og 
kvalitetssikret 
bruk av tvang 

Vurdering av 
behandlings-
vilkåret i 
psykisk 
helsevernlov 

Rådet for 
psykisk 
helse: 
Frivillighet 
før tvang 

Nasjonal 
Strategi-
gruppe II 

HOD: 
Minstekrav 
til innhold i 
planen 

HSØ Styresak 
061/2010 
Regionale 
utviklingsområder 
psykisk 
helsevern 

Riktig og konsekvent dataregistrering 

Rapporteringskjeden i 
forhold til NPR skal fungere 
på alle nivåer innen 
31.12.2010, og alle 
enheter/avdelinger/klinikker 
skal ha gjennomført 
opplæring i 
registreringsveilederen.    x  x 

Sikring av at all datafangst 
fungerer innen 01.11.2010    x  x 

Alternative metoder til tvang 

Systematisk innføring av 
alternative metoder til 
tvang, herunder medisinfrie 
behandlingstilbud, 
brukerstyrte plasser, 
individuelle planer, inkl. 
rettighetskontrakter og 
kriseplaner     x x 

Pasienter, pårørende, 
primærhelsetjeneste og 

x x x   x 
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legevakt/fastlege får 
nødvendig bistand i akutte 
situasjoner (vurdering, 
kriseintervensjon og 
rådgiving), med DPSer 
med døgnbaserte akutt- og 
krisetjenester 

Alle DPS-områder skal 
være dekket av ambulant 
funksjoner for behandling 
og rehabilitering inkl ACT, 
og ha krise- og 
beredskapsplasser, 
brukerstyrte plasser x x x   x 

Forebygging og tidlig 
intervensjon ved psykose  x    x 

DPSene har lav terskel for 
behandling   x    

Oppfølging av personer med langvarig og sammensatt psykisk lidelse 

God oversikt over og 
systematisk oppfølging av 
personer med langvarig og 
sammensatt psykisk lidelse 
som gjentatte ganger blir 
utsatt for tvang x  x   x 

Arbeider i team i forhold til 
de pasientene DPSet 
strever mest med å gi et 
virksomt tilbud til   x    

Sykehusene og DPSene 
tar initiativ til utarbeidelse 
av krise-/beredskapsplan 
der det mangler   x   x 

Innen 01.04.2011 har 
helseforetakene analysert 
problemstillingene rundt 
”mangegangsinnlagte” og 
utformet konkrete 
handlingsplaner i samråd 
med andre etater (for 
eksempel politi, barnevern, 
kommune) om hvordan de 
kan hjelpe aktuelle 
pasienter bedre enn ved 
gjentatte 
tvangsinnleggelser    x  x 

Kvalitetssikring av tvangsbehandling 

Sykehusene har klare 
kriterier og gode 
prosedyrer for håndtering 
av tvang   x    

Utarbeide skriftlige rutiner 
for bruk av mekaniske 
tvangsmidler og 
tvangsmedisinering x     x 
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Sørge for at alle enheter i 
psykisk helsevern har et 
gjennomtenkt forhold til 
gjennomføringen av 
medikamentell behandling x     x 

Etablere rutiner for å sikre 
pasientene nødvendig 
informasjon om 
helsehjelpen x     x 

Sykehusene arbeider 
systematisk med 
kvalitetssikring av tvang og 
frivillighet   x   x 

Sykehusene evaluerer 
alltid tvangsbruk i etterkant   x    

Kontrollordninger/grupper 
som følger den tredjedelen 
av enhetene som ligger 
høyest i målbar tvangsbruk 
per 31.12.2010. Innen 
01.07.2011 analyseres 
grunnene til dette og det 
settes inn tiltak for å 
komme ned på nivået til de 
øvrige helseforetakene    x  x 

Involvering av brukere/pårørende og bruker- og pårørende kompetanser/erfaringer 

Sørge for systematisk 
innhenting av 
brukererfaringer ved 
institusjoner godkjent for 
bruk av tvang x     x 

Sykehusene har ansatte 
med brukererfaringer   x    

Regelmessig og reell 
involvering av brukere og 
pårørende i evaluering, 
bruk av 
behandlingsmetoder og 
rutiner for 
pasientoppfølging     x x 

Kompetanseheving og undervisning 

Kunnskap om Lov om 
psykisk helsevern   x    

Kunnskap om kriterier for 
bruk av tvang i psykisk 
helsevern   x    

Kompetanseheving og 
undervisning i temaer som 
frivillighet i behandling, 
mestrings- fremmende 
metoder, 
lavterskeltenkning, 
menneskerettigheter, etikk, 
lovbestemmelser, praksis, 

    x x 
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årsak og effekter knyttet til 
bruk av tvang og 
husordensregler mv. 

Veiledning 

DPSene gir veiledning til 
fastlege og kommunalt 
helsearbeid i kommunene   x   x 

Sykehusene gir nødvendig 
veiledning til andre deler av 
tjenestesystemet   x   x 

Forpliktende samarbeid og regelmessig dialog 

Godt og forpliktende 
samarbeid mellom 
kommunale tjenester, 
legevakt, DPS og 
sykehusnivået gjenerelt og 
om den enkelte pasient   x  x x 

Regelmessig dialog med 
lokale statlige og 
kommunale aktører     x x 

Sykehusene gir 
øyeblikkelig informasjon 
om utskriving til de rette 
instansene i 
behandlingssystemet   x    

Transport og fysiske forhold 

Verdig og skånsom 
transport av psykisk syke, 
politiets rolle  x   x x 

Hensiktsmessig utforming 
av bygg som understøtter 
åpenhet og tillit mellom 
tjenestene og pasientene.     x x 

 

3 Handlingsplan for økt frivillighet i behandling 

Med fokus på målet og tiltak som kan utgjøre en forskjell 

Man har i arbeidet med denne planen valgt å fokusere på å øke graden av frivillighet i 

behandling. Ved å fokusere på det man ønsker å oppnå, nemlig mer frivillighet, skal endring 

i feltet skapes og denne regionale planen har derfor dette hovedfokuset. Det er i arbeidet 

også viktig å minne om at de fleste helsetjenester inne psykisk helse mottas frivillig. 

Det er bred støtte til de foreliggende handlingsplaner, utredninger og rapporter, og denne 

planen inneholder derfor tiltak som ikke tidligere er foreslått eller prøvet ut. Dette gjøres 

fordi norske tall for bruk av tvang i behandling ikke er nevneverdig redusert, til tross for at 

det er satt i verk en rekke tiltak for å gjøre nettopp dette. Fagrådet avholdt imidlertid i 

planarbeidet et møte med regionens akuttpsykiatriske avdelinger der det bestrides at det ikke 
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har skjedd noen nedgang av tvangsbruk, noe som er nok et argument for å få valide data på 

plass.  

I arbeidet med planen har man vært opptatt av å finne tiltak som kan utgjøre en forskjell fra 

oppstartstidspunktet(2010/2011). Det er også lagt til grunn kunnskap om hva som skal til for 

å gjennomføre vellykkede endringer der: 

 motivasjon for endring er den første forutsetningen  

 korrekte data den andre og  

 ledelsesforankring den siste og viktigste forutsetningen. 

 

Uten disse tre forutsetningene, lar det seg ikke gjøre å gjennomføre endringer på feltet. 

Utsatte sykdomsgrupper – forebygging og tidlig intervensjon 

Svært mange, eller kanskje de fleste klinikere mener at noen tilstander bør eller må 

behandles på tvang, i hvert fall initialt. Dette gjelder alvorlige psykiske lidelser med fare for 

vold, maniske psykoser, psykoser med imperative stemmer om suicid/homicid og vold, 

alvorlige depresjoner med psykotiske symptomer og suicidalitet med sterk angst/ 

håpløshet/agitasjon, der man vurderer at det foreligger en alvorlig psykisk lidelse. Ved å 

erkjenne at disse tilstandene kan kreve behandling hjemlet med tvang, mener man i arbeidet 

å ha definert en kjernegruppe for tvangsbehandling. Et av hovedpoengene her blir da nettopp 

å forebygge utviklingen av disse sykdomstilstandene som på et tidspunkt kan kreve bruk av 

tvang, ved å gi tidlig og riktig behandling. 

 

Korrekte data og fokus på hele pasientforløpet 

Korrekte data er nødvendig når man skal vurdere tiltak og diskutere behovet for endring. 

Dataene må også være lett tilgjengelige - ”ett tastetrykk unna”. Det skal derfor legges til 

rette for dette på flere nivåer, noe som også innebærer at alle data skal være elektroniske. 

Tiltak som retter seg mot bruk av tvang etter psykisk helsevernloven kan settes inn ulike 

steder i pasientforløpet:  

 som forebyggende tiltak 

 i innleggelsessituasjonen før pasienten kommer inn i spesialisthelsetjenesten  

 i innleggelsessituasjonen - første døgnet i spesialisthelsetjenesten  

 underveis i behandlingen i løpet av innleggelsen  

 etter utskrivelsen. 

 

Denne planen inneholder tiltak i alle disse fasene. 

3.1 Ledelse 

All erfaring tilsier at endring i en organisasjon ikke er mulig uten at dette er et ønske fra 

ledelsen.  
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Ledelsen må i dette arbeidet vise at økt frivillighet er et fokusområde ved å sette tematikken 

på dagsorden på ledermøter etc. og følge opp tallene for bruk av tvang etter psykisk 

helsevernloven i egen tjeneste. Dette arbeidet må videre forankres på alle ledernivåer. 

 

Anbefaling og tiltak 

 

 Helse Sør- Øst RHF følger opp relevante tall relatert til bruk av tvang og de 

respektive planer i styringsdialogen med ledere for klinikker psykisk helsevern 

/foretak/divisjoner, og ledelsen i helseforetakene/sykehusene gjør det samme med 

sine ledere. 

 

3.2 Motivasjon 

Enhver endring medfører brudd med etablert praksis, noe som påvirker og berører alle som 

er involvert i prosessen. Motstand er en normal reaksjon når endringsarbeid igangsettes. 

Endring vil kunne oppfattes som en trussel; redsel for å mislykkes, redsel for manglende 

kompetanse, personlige kostnader som tap av anerkjennelse, anseelse, posisjon og makt. 

Endringer vil også kunne medføre krav om ny kunnskap og organisatoriske endringer, noe 

som også vil kunne oppfattes som krevende ekstraarbeid. For å skape motivasjon for endring 

må derfor nøkkelpersoner i virksomheten involveres tidlig i prosessen, og de må se 

nødvendigheten og gevinsten av endring.  

For å undersøke hva fagmiljøene i regionen mente om tematikken, gjennomførte Fagrådet i 

planprosessen et dialogmøte med avdelingsoverleger eller tilsvarende, som daglig arbeidet 

med disse problemstillingene i akuttpsykiatriske avdelinger og ungdomspsykiatriske 

akuttavdelinger. Det var et konstruktivt møte med god dialog og man fikk inntrykk av at 

erfaringene og frustrasjonene var nokså like. Det var lite uenighet. Inntrykket var at det har 

skjedd en stor holdningsendring i feltet som ikke samsvarer med at tallene for bruk av tvang 

pr 2010 var uendret. 

Erfaringer fra gode enkelttiltak og ulike prosjekt som har resultert i økt andel frivillighet i 

behandling, må i større grad gjøres kjent mellom helseforetakene. Helse Sør- Øst RHF har 

påtatt seg ansvaret for å formidle slike erfaringer for eksempel gjennom et nettsted.  

 

 

Anbefaling og tiltak 

 

 Helse Sør- Øst RHF bistår helseforetakene i å få korrekte data 

 Helse Sør- Øst RHF publiserer relevante data, tall for bruk av tvang og vellykkede 

prosjekter på eget nettsted/egen nettside 
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3.3 Brukermedvirkning og innspill til planen 

Brukerorganisasjoner er representert i Fagrådet og i planarbeidet, men fagrådsleder 

gjennomførte også egne møter med Mental Helse Oslo og Landsforeningen for pårørende 

innen psykisk helsevern (LPP) Oslo og drøftet planforslaget. Begge organisasjoner var 

positive og deres kommentarer var: 

Mental Helse foreslår at det opprettes brukerråd ved alle virksomheter innen psykisk 

helsevern, og at de regelmessig får tallene for bruk av tvang til diskusjon og deltar i 

prosjekter som relaterer seg til denne problematikken. Mental Helse mener selve kulturen i 

avdelinger som bruker tvang etter psykisk helsevernloven kan være en utfordring, dersom 

man skal øke frivilligheten. Man bør derfor ”tvinges” til å reflektere over egen praksis 

gjennom obligatoriske tiltak. Når tvang anvendes i behandling er en grense overtrådt. Mye 

har skjedd i forkant og mye kunne ha blitt gjort før det måtte gjøres bruk av tvang. Det er 

derfor bra med økt fokus på forebyggende tiltak.  

LPP ønsker å vektlegge medisinfrie tilbud. LPP støtter innføringen av bedre opplæring i 

mestring av aggresjon, for eksempel i form av TMS: terapeutisk mestring av vold. 

Organisasjonen vektlegger også bruk av kriseplaner og avlastningsplasser for pasienter i 

krise som ikke trenger innleggelse på akuttavdelinger. Videre støtter LPP planens fokus på å 

komme tidlig til i et mulig forløp, for å forebygge psykoseutvikling. 

 

 

Anbefaling og tiltak: 

 Det opprettes brukerråd ved alle virksomheter innen psykisk helsevern som 

regelmessig får seg forelagt tallene for bruk av tvang etter psykisk 

helsevernloven. 

 Brukerne deltar i prosjekter som omhandler økt grad av frivillighet i behandling. 

 

3.4 Lovforståelsen 

Ulik fortolkning 

Erfaring viser at klinikere tolker Lov om psykisk helsevern forskjellig. I planarbeidet mener 

Fagrådet dette er en av hovedårsakene til ulik bruk av tvang.  

Tall fra Sintef viser at bruk av behandlingskriteriet i spesialistvedtaket varierer i omfang 

mellom de ulike helseforetak/sykehus. Utvalget som arbeidet med behandlingskriteriet i 

psykisk helsevernloven kom ikke til enighet rundt forståelsen av dette begrepet. Dette 

bygger på ulik tolkning av kravet til behandlingskriteriet. Loven sier at det skal være utsikt 

til vesentlig bedring eller helbredelse dersom kriteriet skal brukes. Hos en del pasienter som 

har hatt en psykoselidelse gjennom mange år, vil ikke dette nødvendigvis være tilfelle. Det 

kan derfor hevdes at denne gruppen blir behandlet ulikt i de ulike helseforetak/sykehus. 
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Kontrollkommisjonens rolle 

Slik som klinikere kan ha ulik lovforståelse, kan kontrollkommisjonene også ha det samme. 

Kontrollkommisjonenes oppgave er å føre tilsyn med hvordan Lov om psykisk helsevern 

praktiseres og deres oppgaver er regulert i en egen forskrift. Fagrådet beskriver en erfaring 

med at det ved enkelte helseforetak/sykehus er det kontrollkommisjonen som ”bestemmer” 

lovfortolkningen, og klinikerne godtar dette. Dette kan forklare noe av de store forskjellene 

som det synes å være i tvangsbruk helseforetakene i mellom. I planarbeidet mente Fagrådet 

derfor at kontrollkommisjonens rolle i å bidra til det helsepolitiske målet om å redusere 

bruken av tvang, har vært for lite problematisert.   

Kontrollkommisjonens rolle må tydeliggjøres i det videre arbeidet med å øke frivilligheten i 

behandling. Vedvarende uenighet med kontrollkommisjonen om lovfortolkning, må bringes 

opp på et høyere nivå for avklaring.  

 

Kompetanseutvikling og lovforståelse 

På nasjonalt nivå er det behov for å lage et kompetanseutviklingsopplegg som inkluderer 

kliniske vignetter som illustrerer ulik lovforståelse. Dette bør formidles av jurister med høy 

legitimitet, av flere klinikere med ulikt syn og av brukere. Det bør vurderes om også 

kontrollkommisjonene bør delta her. Å utvikle et slikt undervisningsopplegg bør skje i regi 

av nasjonale organer, eksempelvis Helsedirektoratet, ikke av et enkelt helseforetak eller en 

profesjonsforening. Et slikt undervisningsopplegg vil sikre bedre lovforståelse, men vil også 

kunne påvirke og endre holdninger og lokale kulturer. 

 

Man må ikke glemme at førstelinjen og det kommunale tjenesteapparatet påvirker bruk av 

tvang og må også sikres kompetanse i Lov om psykisk helsevern. En slik kompetansesikring 

er det mest hensiktsmessig å gjennomføre med sentrale og strukturelle grep, f. eks. som en 

del av et obligatorisk kurs i spesialistutdanningen i allmennmedisin, som en konsekvens av 

at 90 % av alle psykiske lidelser ivaretas av fastlegene. 

 

  

3.5 Kompetanse 

Prinsippet om høy kompetanse i front bør prege spesialisthelsetjenesten på dette området. 

Det skal sikre riktigere vurderinger i møtet med spesialisthelsetjenesten. 

Når man skal øke frivilligheten i behandling, vil risiko for selvmord og aggresjon kunne 

øke. For å møte dette, er det viktig å forberede personalet ved å bygge opp god kompetanse 

på disse områdene. Ved innkomst og mottak av nye pasienter, bør det ved alle 

akuttavdelinger gjøres en vurdering av voldsrisiko for å forebygge bruk av tvangsmidler. 

 

Anbefaling og tiltak: 

 Nasjonale organer /Helsedirektoratet bør lage et nasjonalt 

kompetanseutviklingsopplegg i lovforståelse 
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Personalet må ha kompetanse innen forebygging og mestring av aggresjon og vold. Gode 

selvmordsrisiko- vurderinger kan forebygge unødvendige innleggelser og innleggelser 

hjemlet med tvang. Opplæringen må være obligatorisk for alt klinisk personell og den må 

gis av kompetente fagfolk.  

Tilgjengelighet 

God tilgjengelighet til tjenestene kan forebygge bruk av tvang fordi man kan søke hjelp 

tidligere i et sykdomsforløp. Felles for mange av behandlingstilbudene som er etablert 

gjennom Opptrappingsplanen er at de medfører en forsterkning av DPSenes 

behandlingstilbud og de er mer tilgjengelige. Slik kan man komme til tidligere i 

sykdomsforløpet og dermed forebygge alvorligere tilstander som kunne kreve bruk av tvang. 

På dag og kveld bør spesialist på DPS være tilgjengelig på telefon. Om natten bør 

legevaktslege ha direkte tilgang til spesialist uten å gå via personell/forvakt som ikke er 

spesialist. Sykepleiere eller annet helsepersonell i kommunene som følger opp pasienter med 

alvorlige psykiske lidelser, for eksempel i omsorgsboliger, bør kunne utløse akutthjelp fra 

DPS uten å gå veien om legevakt dersom fastlegen ikke er tilgjengelig. Spesialist i 

døgnavdeling bør ta imot henvendelser om innleggelse hjemlet med tvang, i tråd med 

prinsippet om høy kompetanse i ”første ledd”. 

Ved begjæring om innleggelse på tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, bør 

det gjøres en spesialistvurdering så raskt det lar seg gjøre, for å få avklart om det er 

nødvendig å etablere tvungent psykisk helsevern eller ikke. Dette er nødvendig for å 

forebygge unødvendig bruk av tvang.  

 

Anbefaling og tiltak 

 Spesialist i døgn avdeling bør vurdere alle henvendelser om innleggelse hjemlet 

med tvang  

 Det skal gjøres spesialistvurdering mht etablering av tvungent psykisk helsevern 

så raskt det lar seg gjøre 

 Obligatorisk opplæring for klinisk personell i voldsrisiko -vurdering og 

vurdering av alle pasienter som innlegges 

 Obligatorisk opplæring i selvmordsrisikovurdering for klinisk personell og 

vurdering av alle pasienter som innlegges 

 Obligatorisk opplæring for klinisk personell i mestring av aggresjon / 

deeskalerings teknikker 

 

 

3.6 Kommunal legevakt 

Kommunal legevakt er en sentral aktør. I Helse Sør- Øst har Oslo tilgjengelig psykiatrisk 

legevakt med spesialistkompetanse fra kl 16 til kl 23 på hverdager og fra kl 12 til kl 23 i 

helgene. Dette gir god kompetanse i ”første ledd”. Geografiske forskjeller kan ha betydning 

i forhold til kompetanse i innleggelsessituasjonen, spesialistdekningen, legevaktsfunksjonen 

og ulike ressurssituasjoner, for eksempel i forhold til aksjonsradius til ambulante team. 
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Befolkningstette områder kan ha fordeler på flere av disse områdene, framfor mer 

grisgrendte strøk. 

Kommunal legevakt står for en stor andel av innleggelsene på de akuttpsykiatriske 

avdelingene. En undersøkelse i Oslo utført på Aker universitetssykehus i 2008, viste at 

legevakten sto for 56 % av alle innleggelsene i en akuttpsykiatrisk avdeling. 

Holdningsarbeid ifht akuttinnleggelser, versus avlastningsopphold ved DPS, eller bruk av 

ambulant team, kan gi reduksjon både i innleggelsesrate og i bruk av tvang.  

 

Anbefaling og tiltak 

 Hvert helseforetak/sykehus går i dialog med kommunal legevakt i forhold til 

opplæring i Lov om psykisk helsevern og om mulig alternative behandlingstiltak 

 

 

 

3.7 Innleggelsesfasen 

Pasienter som oppsøker behandlingsapparatet og ber om frivillig innleggelse bør legges inn 

frivillig, dersom det er indikasjon for innleggelse.  

Indikasjon, kompetanse og sjekkliste 

En akutt tvangsinnleggelse kan være traumatisk både for pasient og for pårørende. Den bør 

derfor være indisert når den gjennomføres. I Fagrådets gjennomgang med akuttpsykiatriske 

avdelinger i dette planarbeidet, hevdes det at man fortsatt har mange tvangsinnleggelser med 

varierende indikasjon. Mange leger kan ha liten trening i slike vurderinger fordi de gjøres 

sjelden. Det er derfor viktig at man har mulighet til å konferere med en spesialist. I 

spesialisthelsetjenesten bør det innføres en rutine om at alle innleggelser vurderes av minst 

to fagpersoner, der minimum en er spesialist.  

I planarbeidet har Fagrådet foreslått at det innføres en sjekkliste for å øke kvaliteten på 

innleggelsesvurderinger. (Vedlagt i planen.)  

Krisehåndtering og anerkjennende arbeidsmetodikk 

Pasienter i krise bør møte et personale som søker å dempe affekt ved å møte pasienten med 

forståelse og respekt. Evne til å trygge pasienten og bygge tillit er sentrale kunnskaper for å 

konvertere en akutt situasjon med spørsmål om tvang til en motivasjon om å motta et 

frivillig hjelpetilbud. Det tilligger et stort ansvar til innleggende lege / legespesialist/ 

psykologspesialist i vurderingen av om vilkåret for å legge inn på tvang er oppfylt. Dersom 

frivillighet skal være et reelt alternativ må samtlige yrkesgrupper i akuttavdelingen jobbe 

mot samme mål. Miljøpersonalet må derfor besitte gode kunnskaper i forhold til 

relasjonskompetanse i møte med pasienter i dyp krise. Den overordnede målsettingen bør 

være å sette hele personalgruppen i best mulig stand til å spille på lag for å motivere 

pasienten til å gjennomføre et behandlingstilbud uten bruk av tvang. Krisehåndtering og 

anerkjennende arbeidsmetodikk må stå sentralt.  
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Beleggsprosent og internasjonale anbefalinger 

Beleggsprosenten på de akutte sengepostene i psykisk helsevern kan også påvirke antall 

tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler. Det anbefales derfor at den holdes rundt 85 %. 

Dette er i tråd med internasjonale erfaringer og anbefalinger. Det skal alltid være ledig plass 

ved en akuttavdeling, og innleggende instans skal ikke bli møtt med kapasitetsargumenter.  

Beleggsprosenten skal publiseres på nettstedet til Helse Sør Øst RHF. 

 

Pasientgrupper, kontaktflate og samhandling 

Der pasienter med kjent alvorlig psykisk lidelse har tilknytning til DPS/BUP og legges inn 

via legevakt, bør dette meldes tilbake til DPS/BUP og fastlege første virkedag. DPS/BUP 

bør gjennomgå disse innleggelsene som mulige avvikshendelser. Man bør måle andelen 

innleggelser gjort fra legevakt opp mot innleggelser gjort fra DPS/BUP. For pasienter med 

behandlingstilknytning ved DPS/BUP bør legevaktsinnleggelsene utgjøre en liten andel av 

innleggelsene. Der pasienter går i behandling i spesialisthelsetjenesten, bør legevakten 

oppfordres til å kontakte sykehuset for å få mer informasjon om pasienter de ikke kjenner, i 

forkant av mulig innleggelse. Dette krever at spesialistene er villige til å dele sin kunnskap 

ved henvendelser, gitt at samtykke foreligger. Dette er ofte ikke tilfelle i dag. En slik praksis 

kan virke avklarende i situasjonen og forebygge unødvendige innleggelser. På legevakt 

anbefales det at man unngår tvangsinnleggelse av pasienter med begrunnelse i 

behandlingsvilkåret, dersom man har fast oppfølging av pasienten på dagtid. En slik praksis 

vil bety en innskrenket mulighet for bruk av tvang i legevaktsammenheng. Pasientene som 

tvangsinnlegges må da begrunnes i farekriteriet. 

Pasienter med selvmordsproblematikk knyttet til ulike kriser, rusmisbruk og 

personlighetsforstyrrelser, bør ikke innlegges på tvang eller behandles under tvungen 

psykisk helsevern dersom man ikke mener det med overveiende sannsynlighet foreligger en 

alvorlig psykisk lidelse. Det samme gjelder selvskadere. Det er en liten gruppe av pasienter 

med selvmordsproblematikk som har en alvorlig psykisk lidelse. Særlig aktsomhet må 

imidlertid utvises med denne lavprevalente, men alvorlige risikoutsatte gruppen av 

pasienter, med akutt suicidalitet i forløpet av en depressiv psykose. Her kan bruk av tvang 

ofte være nødvendig for å sikre forsvarlig behandling i den første kritiske fasen av 

behandlingen. 

Henvisninger på tvang som ikke tas til følge etter spesialistvurdering, bør gå i kopi til 

innleggende lege til orientering. Der dette er prøvet ut er erfaringene gode. 
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3.8 Behandling 

Kvalitet og kontinuitet 

Pasientene med psykoselidelser utgjør den største gruppen med innleggelser hjemlet med 

tvang, tvangsmedisineringsvedtak og bruk av tvangsmidler etter psykisk helsevernloven. Det 

hevdes at ”ikke-optimal behandling” kan være en viktig årsak til dette. Tidlig intervensjon 

ved psykoser og kunnskapsbasert oppfølging utenfor sykehus av pasienter med allerede 

etablerte psykosediagnoser, er svært viktig. Dette både for å unngå bruk av tvang og 

forbedre pasientens funksjon på lang sikt.  

Det er et viktig mål at denne pasientgruppen skal få optimal behandling og oppfølging ved 

DPS/BUP. Dette inkluderer oppfølging dersom pasienten ikke møter til behandling.  

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, bør vurderes dersom man har flere 

tvangsinnleggelser i løpet av ett år. Videre anbefales adekvat medisinering og at det 

foreligger kriseplaner som alle instanser og berørte parter kjenner. Ved forverring må man 

aktivt intervenere for å bedre pasientens funksjon. Pasienter med alvorlig psykiske lidelser 

bør ikke kunne falle ut av oppfølgingen ved DPS/BUP.  

 

Anbefalinger og tiltak: 

 

 Alle innleggelser bør vurderes av minst to fagpersoner hvorav den ene bør være 

spesialist, dersom innleggelsen foregår fra DPS/BUP 

 Sjekkliste for å kvalitetssikre innleggelsesvurderingene tas i bruk 

 Som hovedregel bør bruk av tvangsinnleggelse av pasienter med 

selvmordsproblematikk og selvskading unngås, dersom det ikke med overveiende 

sannsynlighet samtidig foreligger en alvorlig psykisk lidelse 

 Der pasienter som er i behandling ved DPS/BUP innleggelses fra legevakt, bør 

det gis tilbakemelding til DPS/BUP og fastlege påfølgende dag.  

 Fra legevakt bør det unngås bruk av tvangsinnleggelser med begrunnelse i 

behandlingsvilkåret, for pasienter med fast oppfølging på dagtid 

 Der henvisning på tvang ikke ble tatt til følge skal det gå kopi av 

spesialistvedtaket til innleggende lege  

 Måling av andel innleggelser fra legevakt, versus innleggelser fra DPS/BUP  

 Beleggsprosenten ved akuttavdelingene i de ulike helseforetak publiseres på 

Helse Sør- Øst RHF sin hjemmeside 
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Nasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med schizofreni og bipolare lidelser er i 

ferd med å publiseres når denne planen ferdigstilles og bør danne standard for 

psykosebehandling i Norge.  

En spesiell utfordring er pasienter med alvorlig selvskading, der et lite antall pasienter 

utløser en stor andel tvangsmiddelbruk i behandling.  God behandling av grunnlidelsen bør 

derfor være i fokus. 

 

3.9 Samhandling 

Det enkelte helseforetak bør ha en koordinerende instans som styrer behandlingsforløpene til 

de mangegangsinnlagte, i den hensikt å redusere antall tvangsinnleggelser samt bedre 

behandlingen for pasienter med behov for langvarige og sammensatte tjenester. For å lykkes 

i dette arbeidet må ansvaret og ledelsen av en slik instans ligge på nivået over avdelingsnivå. 

Førstelinjen bør inviteres til å delta i arbeidet.  

Eksempelvis er det ved Oslo universitetssykehus HF etablert en koordineringsenhet. Se 

vedlegg 3. 

Forebyggende arbeid for å forhindre innleggelser på tvang og i stedet øke andelen frivillige 

tiltak i spesialisthelsetjenesten bør involvere kommunene. Spesialisthelsetjenesten bør møte 

kommunenes behov for informasjon, støtte og veiledning blant annet ved hjelp av fleksible 

arbeidsmetoder som ambulant akutteam og arenafleksibelt arbeid. Erfaring tilsier at 

kommunene både bør og vil være sentrale aktører i arbeidet med å redusere antall 

tvangsinnleggelser. Kommunehelsetjenestene er videre det nivået i hjelpeapparatet som er 

nærmest pasienten og som dermed har best forutsetninger for å forebygge og/eller tidlig 

oppdage symptomer på psykisk lidelse. Med en systematisk innsats for å bygge opp 

nødvendig tilgjengelighet og kompetanse på området vil kommunehelsetjenestene i 

samarbeid med fastleger og leger i legevakt, kunne bidra til å forhindre at et tidlig eller 

økende symptombilde utvikler seg til en alvorlig krise med påfølgende innleggelse i 

tvungent psykisk helsevern. 

I forhold til pasienter med en kjent problematikk er det i kommunene de tilrettelagte bo -

tilbudene er etablert, og her finnes også det helsepersonellet som kjenner pasienten best i det 

daglige. Denne kjennskapen er sentral for å oppdage tidlige tegn på forverring og iverksette 

hensiktsmessige tiltak. Spesialisthelsetjenestens rolle i denne delen av pasientforløpet bør 

 

Anbefalinger og tiltak 

 

 Pasienter med langvarige psykoselidelser og behov for sammensatte tjenester 

skal få optimal behandling i tråd med retningslinjer og det skal forebygges at 

pasienter ”faller ut” av behandlingen 
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være å legge til rette for god samhandling med den enkelte kommune om den aktuelle 

pasientgruppen og å gi faglig veiledning tilpasset den aktuelle pasient og problemstilling.  

 

 

Anbefalinger og tiltak: 

 

 Koordinerende instans: I alle helseforetak/sykehus bør det etableres en koordinerende 

instans som kan ta beslutninger over avdelingsnivået, vedrørende pasientforløpet til de 

mangegangsinnlagte 

 

 Ambulant akutteam: Tilgjengelig for psykisk helsearbeid i kommunen. Ambulant akutteam 

ved DPS bør være en tilgjengelig ressurs for psykisk helsearbeid i kommunene i møte med 

pasienter i akutt krise. Tilgjengelig for leger i legevakt. Ambulant akutteam ved DPS bør 

også være en tilgjengelig ressurs for leger i kommunene i møte med pasienter i akutt psykisk 

krise. 

 Arenafleksibelt arbeid: Miljøpersonale i sengepost bør komme personer i akutt krise i møte 

mer arenafleksibelt. Ved å øke mobiliteten i det miljøterapeutiske og det individual- 

terapeutiske arbeidet, kan kriser avverges og akuttinnleggelser på tvang forhindres. Det kan 

være lettere for en pasient å si ja takk til et oppfølgingstilbud utenfor institusjon, enn en 

innleggelse i en psykiatrisk akuttavdeling. 

 

 Kriseplan: Det bør utvikles et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom helseforetak og 

kommuner hvor pasientenes kriseplan vil være et sentralt mestringsverktøy for pasienten og 

samtidig et sentralt dokument for spesialist- og kommunehelsetjeneste for å kunne gi 

koordinert og tilpasset hjelp i en krisesituasjon. 

 

 Melding: Spesialisthelsetjenesten må sørge for å gi melding om utskriving av pasienter til 

hjemstedskommunen så raskt som mulig etter innleggelse og i god til før utskriving, dersom 

pasienten har behov for særlig oppfølging i kommunene.  

 

 Samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter: Der pasienten ikke har en kriseplan eller individuell 

plan, bør spesialisthelsetjenesten ta initiativ til å innkalle til møte for pasienter innlagt på 

tvang. 

 Veiledning: Det er en del av spesialisthelsetjenestens ansvar å gi i faglig veiledning tilpasset 

den aktuelle problemstilling når kommunene etterspør dette.  

 

3.10  Fagrevisjon 

Fagrådet for psykisk helsevern har anbefalt en fagrevisjon i regi av Helse Sør-Øst RHF i de 

helseforetak som ligger høyt i bruk av tvang i behandling. Forslaget innebærer å sette 

sammen et team med revisjonsleder og to fagrevisorer fra helseforetak med lav bruk av 

tvang. Modellen innebærer at man reviderer 20 innleggelser hjemlet med tvang, der man 

vurderer hvorvidt grunnlaget for tvang var til stede. Videre bør samme team revidere 

behandlingen av 20 pasienter med etablert schizofrenidiagnose som har vært tvangsinnlagt 
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på akuttpsykiatrisk avdeling. Revisjonen skal undersøke om pasientene har fått adekvat 

behandling i tråd med nasjonale retningslinjer i forkant av innleggelsen hjemlet med tvang. 

Forslag til sjekkliste for en slik revisjon finnes vedlagt.  

 

Anbefaling og tiltak: 

 

 Helse Sør- Øst RHF skal gjennomføre fagrevisjon på dette området i minimum to 

ulike helseforetak/sykehus årlig  

4 Oppsummering av anbefalinger og tiltak 

Område Anbefalinger og tiltak 

Ledelse Helse Sør- Øst RHF følger opp relevante tall relatert til bruk av tvang og de 
respektive planer i styringsdialogen med ledere for psykisk 
helsevern/foretak/divisjoner. Ledelsen i helseforetakene/sykehusene gjør det samme 
med sine respektive ledere. 

Motivasjon Helse Sør- Øst RHF bistår helseforetakene i å få korrekte pasientdata jfr vedtak i 
styresak 061/2010 i Helse Sør- Øst RHF. 

 Helse Sør- Øst RHF publiserer relevante data, tall for bruk av tvang og vellykkede 
prosjekter på eget nettsted/egen nettside. 

Brukermedvirkning Det opprettes brukerråd ved alle virksomheter innen psykisk helsevern som 
regelmessig får seg forelagt tallene for bruk av tvang etter psykisk helsevernloven. 
 

Brukerne deltar i prosjekter som omhandler økt grad av frivillighet i behandling. 

Lovforståelsen Nasjonale organer /Helsedirektoratet bør lage et nasjonalt 
kompetanseutviklingsopplegg i lovforståelse. 

Kompetanse Spesialist i døgnavdeling bør vurdere alle henvendelser om innleggelse hjemlet med 
tvang 
 

 Det skal gjøres spesialistvurdering mht etablering av tvungent psykisk helsevern så 
raskt det lar seg gjøre. 

 Obligatorisk opplæring for klinisk personell i voldsrisiko-vurdering og vurdering av 
alle pasienter som innlegges.   

 Obligatorisk opplæring i selvmordsrisikovurdering for klinisk personell og vurdering 
av alle pasienter som innlegges. 

 Obligatorisk opplæring for klinisk personell i mestring av aggresjon / 
deeskaleringsteknikker 
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Legevakt Hvert helseforetak /sykehus går i dialog med kommunal legevakt i forhold til 
opplæring i Lov om psykisk helsevern og om mulige alternative behandlingstiltak 

Innleggelsesfasen Alle innleggelser bør vurderes av minst to fagpersoner hvorav den ene bør være 
spesialist, dersom innleggelsen foregår fra DPS/BUP 

Sjekkliste for å kvalitetssikre innleggelsesvurderingene tas i bruk. Der denne ikke 
finnes må den utarbeides. 

Som hovedregel bør bruk av tvangsinnleggelse av pasienter med 
selvmordsproblematikk og selvskading unngås, dersom det ikke med overveiende 
sannsynlighet samtidig foreligger en alvorlig psykisk lidelse 

Der pasienter som er i behandling i DPS/BUP legges inn fra legevakt, bør det gå 
tilbakemelding til DPS/BUP og fastlege påfølgende dag.  

Fra legevakt bør det unngås bruk av tvangsinnleggelser med begrunnelse i 
behandlingsvilkåret, for pasienter med fast oppfølging på dagtid. 

Der henvisning på tvang ikke ble tatt til følge, skal det gå kopi av spesialistvedtaket til 
innleggende lege.  

Måling av andel innleggelser fra legevakt, versus innleggelser fra DPS/BUP i alle 
helseforetak/sykehus. 

Beleggsprosent ved akuttavdelingene i de ulike helseforetak/sykehus publiseres på 
Helse Sør- Øst RHF sin hjemmeside. 

Behandling Pasienter med langvarige psykoselidelser og med behov for sammensatte tjenester, 
skal sikres optimal behandling i tråd med retningslinjer og det skal sørges for at 
pasienten ikke faller ut av behandlingen. 

Samhandling  I alle helseforetak/sykehus bør det etableres en koordinerende instans som kan ta 
beslutninger over avdelingsnivået, vedrørende pasientforløpet til de 
mangegangsinnlagte. 

Ambulant akutteam: Tilgjengelig for psykisk helsearbeid i kommunen. Ambulant 
akutteam ved DPS bør være en tilgjengelig ressurs for psykisk helsearbeid og 
legevakt i kommunene i møte med pasienter i akutt krise.  
Arenafleksibelt arbeid: Miljøpersonale i sengepost bør komme personer i akutt krise i 
møte mer arenafleksibelt. Ved å øke mobiliteten i det miljøterapeutiske og det 
individual- terapeutiske arbeidet, kan kriser avverges og akuttinnleggelser på tvang 
forhindres.  

Kriseplan: Det bør utvikles et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom 
helseforetak og kommuner hvor pasientenes kriseplan vil være et sentralt 
mestringsverktøy for pasienten og samtidig et sentralt dokument for spesialist- og 
kommunehelsetjeneste for å kunne gi koordinert og tilpasset hjelp i en krisesituasjon 

Melding: Spesialisthelsetjenesten må sørge for å gi melding om utskriving av 
pasienter til hjemstedskommunen så raskt som mulig etter innleggelse og i god til før 
utskriving, dersom pasienten har behov for særlig oppfølging i kommunene.  

Samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter: Der pasienten ikke har en kriseplan eller 
individuell plan, bør spesialisthelsetjenesten ta initiativ til å innkalle til møte for 
pasienter innlagt på tvang. 

Veiledning: Det er en del av spesialisthelsetjenestens ansvar å gi i faglig veiledning 
tilpasset den aktuelle problemstilling når kommunene etterspør dette.  

Fagrevisjon Fagrevisjon på dette området skal gjennomføres i minimum to helseforetak årlig i 
regi av Helse Sør - Øst RHF  
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Vedlegg 1 

Dokumenter med forslag til tiltak 

 

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk 

helsevern 
Tiltaksplanen ble levert i 2006. For de fleste av forslagene til tiltak i denne planen var 

Sosial- og helsedirektoratet ansvarlig.  

Forslag til tiltak der Sosial- og helsedirektoratet er ansvarlig 

 Økt tilgjengelighet til det psykiske helsevernet i akuttsituasjoner 

o Faglige anbefalinger fra Direktoratet for funksjonsfordelingen mellom 

sykehus og DPS som også inkluderer akutt- og krisetjenester. 

o Faglige anbefalinger fra Direktoratet for etablering av ambulante akutteam 

for voksne. 

o Evaluering av erfaringene med ambulante team for ungdom. 

 Systematisk oppfølging av personer med langvarig og sammensatt psykisk lidelse 

o Faglige anbefalinger fra Direktoratet vedr etablering av ambulante team for 

oppfølging. 

 Mindre bruk av politi 

o Sosial- og helsedirektoratet utarbeider sammen med Politidirektoratet 

rundskriv som gir retningslinjer for samarbeid med og bistand fra politiet i 

forbindelse med etablering og gjennomføring av tvunget vern. 

o Ordninger med liasonvirksomhet prøves ut mellom politi og psykiatriske 

akuttjenester i de største byene. 

 Kvalitetssikring av tvunget vern 

o Veileder fra Direktoratet vedr etablering og gjennomføring av tvunget 

psykisk helsevern som omfatter både juridiske og faglige spørsmål. 

 Økt brukerinvolvering 

o Direktoratet utarbeider en mal for kriseplaner som kan inngå som en del av 

individuell plan. 

o Gjennomføring av systematisk forsøk med bruk av kriseplaner. 

 Økt vektlegging av brukernes kompetanse 

o Gjennomføre systematiske forsøk med verktøy for kartlegging og scoring av 

samtykkekompetanse. 

o Gjennomføre forsøk med verktøy for å måle pasientenes opplevelse av bruk 

av tvang. 

 Kvalitetssikring av behandling 

o Foreta en erfaringsinnhenting fra psykisk helsevern når det gjelder 

praktiseringen av skjerming. Vurdere en presisering av intensjon og formål. 

 

 Økt kompetanse hos ansatte  
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o Vurdere å etablere opplæringsprogram/ kurs for ansatte. 

o Gjennomgå innholdet i spesialistutdanningene. 

 Økt kunnskapsgrunnlag  

o Utarbeide en plan for å øke kunnskapsgrunnlaget når det gjelder bruk av 

tvang. 

o Systematisere kunnskap og erfaringer når det gjelder handlingsalternativer til 

tvang. 

o Gjøre forsøk på å etablere et system for registrering av pasientinformasjon 

som gjør det mulig å følge pasientforløp innenfor det psykiske helsevernet. 

 Dokumentasjon av tvangsbruk 

o Utarbeide handlingsplan for å sikre komplett registrering/rapportering i 

MBDS. 

o Vurdere å kreve etterrapportering på tvangsbruk. 

o Gjennomgå registrering av tvangsbruk i BUP-data. 

o Vurdere å utvikle flere kvalitetsindikatorer på tvangsbruk. 

o Vurdere tiltak for å synliggjøre tvangsbruk. 
 

Forslag til tiltak der de regionale helseforetakene er ansvarlig 

 Økt tilgjengelighet til det psykiske helsevernet i akuttsituasjoner 

o Etablering av tjenester og systemer som sikrer pasienter, pårørende og 

primærhelsetjeneste nødvendig bistand i akutte situasjoner i form av 

vurdering, kriseintervensjon og rådgiving. 

 Systematisk oppfølging av personer med langvarig og sammensatt psykisk lidelse 

o Alle DPS-områder skal være dekket av ambulant funksjoner for behandling 

og rehabilitering. 

 Økt vektlegging av brukernes kompetanse 

o Etablere rutiner for å sikre pasientene nødvendig informasjon om 

helsehjelpen. 

o Sørge for systematisk innhenting av brukererfaringer ved institusjoner 

godkjent for bruk av tvang. 

 Kvalitetssikring av behandling 

o Utarbeide skriftlige rutiner for bruk av mekaniske tvangsmidler.  

o Utarbeide skriftlige rutiner for bruk av tvangsmedisinering. 

o Sørge for at alle enheter i psykisk helsevern har et gjennomtenkt forhold til 

gjennomføringen av medikamentell behandling. 

 

Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernlov 
Gruppen som utarbeidet rapporten om vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk 

helsevernlov i 2009 foreslo også en rekke tiltak for å få redusert bruken av tvang. Vi har 

skrevet inn kommentarer til forslagene: 

 Godt utbygde kommunale tilbud 

o Dette er et kommunalt ansvar, og inngår derfor ikke i denne planen. 

 

 

 Psykiatrisk legevakt i alle storbyer 
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o Oslo har en psykiatrisk legevakt, og de tre øvrige storbyene ligger utenfor 

HSØs opptaksområde (Stavanger, Bergen og Trondheim). 

  

 Styrke allmennlegenes kompetanse 

o Spesialisthelsetjenesten skal bidra med veiledning. 

 Godt utbygde DPSer med døgnbaserte akutt- og krisetjenester 

o Fordelingen av økonomiske rammer er med på å bestemme organiseringen og 

utviklingen på dette området. 

 Forebygging og tidlig intervensjon ved psykose 

 Transport av psykisk syke, politiets rolle 

o Det foreligger et rundskriv som omhandler dette, utarbeidet i samarbeid 

mellom Helse- og omsorgsdepartementet og justisdepartementet.  

o Mange HF har samarbeidsfora mellom psykiatri og politi der dette diskuteres. 

 Sikre systematisk oppfølging gjennom ACT, brukerstyre plasser 

o Helsedirektoratet gir tilskudd til ACT-team, og team er opprettet / under 

opprettelse også i HSØ. ACT-teamene skal evalueres, og det skal også 

iverksettes et forskningsprosjekt for å undersøke forskjellen i resultater 

mellom ulike samordningsmodeller. 

 Bruk av kriseplasser. 

 

Rådet for psykisk helse: Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere 

tvangsinnleggelser til psykisk helsevern. 
Rådet for psykisk helse har i rapporten ”Frivillighet før tvang” som kom i 2010 gjennomført 

en undersøkelse blant brukere, ansatte fra psykisk helsevern og kommunehelsetjenesten med 

sikte på å finne fram til forhold som kan bidra til å redusere tvang. Tiltakene er sortert under 

seks hovedområder: 

 Grunnleggende kunnskap 

o Kunnskap om Lov om psykisk helsevern. 

o Kunnskap om kriterier for bruk av tvang i psykisk helsevern. 

 Fastlegen som aktør 

o Etterspør om pasienten har personlige problemer i forbindelse med en 

konsultasjon. 

o Deltar i ansvarsgrupper når det er ønskelig. 

o God kjennskap til pasientenes individuelle kriseplan. 

o Mottar jevnlig veiledning fra personale i psykisk helsevern. 

o Setter av god tid når pasientene får akutt krise. 

o Kjenner godt til mulighetene for hjelp og støtte i ulike psykiske 

helsetjenester. 

o God oversikt over alternativer til tvangsinnleggelser. 

o Tar seg god tid til å snakke med pasientene etterkant av behandling hvor 

tvang har vært brukt. 

 

 Legevakt som aktør 
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o Har god opplæring i å håndtere akutte psykiske lidelser. 

o Har klare prosedyrer for å vurdere og å gjennomføre tvangsinnleggelser. 

o Legene har kunnskap om alternativene til tvangsinnleggelse. 

o Legevakten involverer familie, venner og andre hjelpere ved psykiske 

lidelser. 

o Kan ordne behandlingsavtale med psykisk helsevern neste virkedag. 

o Legene kommuniserer godt på norsk. 

o Har tilgang på tolkehjelp. 

o Samarbeider godt med politiet. 

o Evaluerer alltid tilfeller der det er brukt tvang. 

 Kommunalt psykisk helsearbeid 

o Har god oversikt over symptomer og lidelser hos brukere i egne tilbud. 

o Har tilstrekkelig informasjon om pasienten ved overføring fra andre 

tjenestesteder i behandlingssystemet. 

o Tar initiativ til å utarbeide krise/beredskapsplan når det mangler. 

o Alle personer som har behov for det har kjennskap til pasientens ulike planer 

(individuell plan og kriseplan). 

o Kommunens fagfolk deltar i pasientenes ansvarsgrupper ved behov. 

o Har god støtte og veileding fra spesialisthelsetjenesten ved behov. 

o Arbeider i team for å unngå at pasienter faller utenfor systemet. 

o Gjør bruk av ulike ambulante team. 

 Distriktspsykiatriske senter 

o Har lav terskel for behandling. 

o Legevakt og fastleger kan ordne hastetimer neste dag ved akutte situasjoner. 

o Har beredskapssenger, brukerstyrte senger og ambulante team. 

o Arbeider i team i forhold til de pasientene DPSet strever mest med å gi et 

virksomt tilbud til. 

o Har god oversikt over pasienter som gjentatte ganger blir utsatt for tvang i 

behandlingen. 

o Tar initiativ til utarbeidelse av krise- /beredskapsplan der det mangler. 

o Samarbeider godt med kommunale tjenester og sykehusnivået. 

o Gir veiledning til fastlege og kommunalt helsearbeid i kommunene. 

o Evaluerer alltid tilfeller der det er brukt tvang. 

 Sykehus 

o Godt samarbeid med legevakten. 

o Gir øyeblikkelig informasjon om utskriving til de rette instansene i 

behandlingssystemet. 

o Tar ofte initiativ til gjensidig samarbeid med DPS og kommunale tjenester 

om enkeltpasienter. 

o Har klare kriterier og gode prosedyrer for håndtering av tvang. 

o Tar initiativ til utarbeidelse av krise- /beredskapsplan der det mangler. 

o Gir nødvendig veiledning til andre deler av tjenestesystemet. 

o Har ansatte med brukererfaringer. 

o Arbeider systematisk med kvalitetssikring av tvang og frivillighet. 

o Evaluerer alltid tvangsbruk i etterkant.  
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Nasjonal Strategigruppe II psykisk helse  
Tilrådingene fra Nasjonal Strategigruppe II i 2010 er som følger:  

1. Det iverksettes tiltak for at rapporteringskjeden i forhold til NPR fungerer på alle 

nivåer innen 31.12.2010, og at alle enheter/avdelinger/klinikker har gjennomført 

opplæring i registreringsveilederen.  

2. De respektive HF med sine IKT enheter sikrer at all datafangst fungerer innen 

01.11.2010.  

3. Det iverksettes tiltak for at det blir utarbeidet planer for redusert og riktig bruk av 

tvang på alle nivåer i de psykiske helsetjenestene innen 31.12.2010.  

4. Alle RHF eller HF etablerer kontrollordninger/grupper som følger den tredjedelen av 

enhetene som ligger høyest i målbar tvangsbruk per 31.12.2010. Innen 1.7.2011 

analyseres grunnene til dette og det settes inn tiltak for å komme ned på nivået til de 

øvrige helseforetakene, hvis det ikke er åpenbare grunner til at man må være høyere 

enn hos andre. Dette må i så fall dokumenteres.  

5. Innen 1.4.2011 har helseforetakene analysert problemstillingene rundt 

"mangegangsinnlagte" og utformet konkrete handlingsplaner i samråd med andre 

etater (f.eks. politi, barnevern, kommune) om hvordan de kan hjelpe aktuelle 

pasienter bedre enn ved gjentatte tvangsinnleggelser.  

 

Fagrådet oppfatter det slik at punktene 1,2 og 3 ligger utenfor planen, dette er områder som 

skal være iverksatt før planen skal være ferdig.  
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Vedlegg 2 

Erfaring fra et prosjekt med fokus på å redusere og kvalitetssikre tvang 
Prosjektet Reduksjon og kvalitetssikret bruk av tvang  

i Psykiatrisk divisjon ved Ullevål universitetssykehus HF ble startet 26.3.08 og avsluttet 

14.1.09. 

 

Divisjonen tok utgangspunkt i handlingsplanen fra Sosial- og helsedirektoratet med samme 

navn fra 2006. De 9 kliniske avdelingene fikk i oppgave å: 

 kartlegge tvangsbruk  

 foreslå endringer 

 gjennomføre endringer 

 måle resultatene. 

  

De ble presentert på avslutningsseminaret. Avdelingene hadde følgende tema: 

 Josefinesgate DPS: fokus på tvangsinnleggelser/innleggelser 

 Søndre Oslo DPS: fokus på pasienter på tvungent psykisk helsevern uten døgn og om 

de var sikret behandlingsplan. 

 Akutt: fokus på reduksjon av beltelegging og reduksjon av tvangsinnleggelser 

 Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede: fokus på reduksjon av 

skjerming 

 Regional sikkerhetsavdeling: fokus på ransakingsrutiner og uhjemlet tvangsbruk 

(husordensregler) 

 Allmennpsykiatrisk avdeling: fokus på forebygging av utagering og derved 

tvangsbruk 

 Alderspsykiatrisk avdeling: kartlegging av all tvangsbruk og mål om reduksjon 

 Regional avdeling for spiseforstyrrelser: prøve med åpne dører 

 Avd. førstegangspsykoser: kartlegge tvangsbruk og husordensregler. 

 

I tillegg utførte divisjonen to prevalensundersøkelser der antall tvangsinnlagte på to gitte 

datoer ble målt: 27.5.08 og 8.1.09. Tallene var hhv 2,1 og 2,9 tvangsinnlagt per 10.000 

innbyggere, og dette er en betydelig reduksjon siden Sintef i 2003 målte 4,1, selv om Ullevål 

da var slått sammen med Aker sine tall. Sintef viste oss at Ullevål har hatt en betydelig 

reduksjon i tvangsbruk siste fem år. 

Kompetansesenteret for fengsels-, sikkerhets- og rettpsykiatri gjennomførte en undersøkelse 

av opplevd tvang i døgnavdelingene som samsvarte med internasjonale resultater som viser 

at pasienter innlagt på tvang kan oppleve at de ikke er det, mens pasienter som var frivillig 

innlagt kan oppleve å være innlagt på tvang. 

Brukerrådet var informert om prosjektet og deltok i oppsummerings-seminaret og 

avslutningsseminaret. 
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Vi hadde følgende mål for prosjektet: 

 God dokumentasjon av all tvangsbruk 

 Redusere bruk av tvang der det er mulig 

 Skape et klima der det er tillatt å stille spørsmål ved tvangsbruk  

 Høy bevissthet omkring dilemmaene ved tvangsbruk i divisjonen 

 Måle opplevd tvang 

 Innføre prevalensundersøkelse av tvang  

 Utvikle et opplæringstiltak i Lov om psykisk helsevern og tvangsbruk med alle 

nyansatte som målgruppe. 

 

Av disse målene er det kun to vi kan si med sikkerhet at vi har nådd: 

Måle opplevd tvang og innføre en prevalensundersøkelse av tvang. 

Oppfølging av prosjektet: 

 Mål:  

o Dokumentere all tvangsbruk 

o Eliminere ulovlig bruk av tvang 

o Redusere krenkende bruk av tvang 

o Skape et klima der det er tillatt å stille spørsmål ved tvang  

o Skape et klinisk miljø med høy bevissthet omkring dilemmaene rundt 

tvangsbruk 

 Tiltak 

o Bruk av tvang vil bli fulgte opp i styringsdialogen mellom avdelingsledelsen 

og divisjonsdirektøren. Alle avdelinger skal kartlegge all bruk av tvang og 

tvangsinnleggelser og det skal være kjent for de ansatte slik at vi vet vi har 

god dokumentasjon av dette. 

o Samarbeidsprosjekt med DPS: ingen pasienter med psykoselidelser skal falle 

ut av behandlingen. Færrest mulig av disse pasientene skal legges inn fra 

legevakt.  

o Det er nødvendig å gjennomgå husordensregler i alle avdelinger. Oppgaven 

er gitt til kompetansesenteret for sikkerhets, fengsels- og rettpsykiatri. 

o Opplevd tvang – hvor ofte gir det mening å gjennomføre en slik 

undersøkelse?  Kompetansesenteret vil undersøke dette. 

o Prevalensundersøkelser gjennomføres to ganger i året. 

o Utvikle et opplæringstiltak i Lov om psykisk helsevern og klinisk bruk av 

tvang og tvangsinnleggelser som alle nyansatte og ansatte som har 

vedtakskompetanse må gå gjennom.  

o Ransaking – RSA har skrevet et brev til Helsedirektoratet der de søker om 

fritak fra lovhjemmelen som innebærer at de rutinemessig kan utføre 

ransaking. 

 

Dette er drøftet i fagrådet, brukerrådet og i ledermøtet. 
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Vedlegg 3 

Koordineringsenheten ved Oslo universitetssykehus HF 
 

Koordineringsenheten ved Klinikk Psykisk helse og avhengighet består av leder, 

fagsjef, representanter fra Akuttavdelingen, Allmennpsykiatrisk avdeling, DPS og merkantil 

rådgiver i divisjonsledelsen. Koordineringsenheten omfatter hele divisjonen.  

Koordineringsenheten utvides ved behov med representanter fra de avdelinger som melder 

saker. Med representant fra avdelingen menes den person som er ansvarlig for 

pasientstrømmene i den aktuelle avdelingen, dvs inntak og utskrivning. 

 

Lokalpsykiatrisk forum; Forumet skal gjennom et systemfokus sikre god samhandling og 

kapasitetsutnyttelse mellom de deltagende avdelingene. Deltagere er avdelingssjef og 

avdelingsoverlege ved Avdeling for akuttpsykiatri, Allmennpsykiatrisk avdeling, 

Josefinesgate DPS, Søndre Oslo DPS, divisjonsdirektør, fagsjef og leder av 

Koordineringsenheten. Møtehyppighet ca 4 ganger per år. 

Hensikten er å sikre samhandling og kapasitetsutnyttelse 

Mål: 

 Behandle pasientforløp hvor det er spørsmål om svikt i behandlingskjeden  

 Oversikt over kapasitet på de ulike behandlingsnivåene  

 Synliggjøre og beskrive utfordringer i forhold til kapasitet i divisjonen  

 Gi råd i enkeltsaker 

 

Ansvar 
Divisjonsdirektøren har ansvar for at retningslinjen følges. 

 

Avdelingssjefen for de aktuelle avdelingene har ansvar for at avdelingen er representert i 

møtene med en person som er ansvarlig for pasientstrømmene til møtene. 

Ved uenighet i en sak, er det divisjonens fagsjef på vegne av divisjonsdirektøren som har et 

overordnet ansvar for å ta en beslutning i den aktuelle saken. I fagsjefens fravær har leder av 

Koordineringsenheten et ansvar å bringe saken til divisjonsdirektøren/fagsjef for en 

beslutning. 

Koordineringsenhetens leder har ansvar for å ta opp en enkeltsak direkte med 

divisjonsdirektøren, hvis Koordineringsenhetens medlemmer og/eller fagsjefen ønsker en 

overordnet beslutning.  

Fremgangsmåte 
Koordineringsenheten har møter hver 2. uke etter oppsatt plan. Leder av 

Koordineringsenheten er ansvarlig for at det i god tid foreligger halvårlig møteplan, og at 

dagsorden er sendt ut tre dager før møtet. Merkantil rådgiver ringer inn fødselsdato for 

identifikasjon av aktuelle saker. 
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Alle saker som berører pasientsamarbeid mellom to avdelinger skal først søkes løst mellom 

avdelingene før de meldes inn til Koordineringsenheten. 

Koordineringsenheten gjennomgår beleggsituasjon og ventelister ved DPSenes døgnenheter, 

allmennpsykiatrisk avdeling og akuttavdelingen (ikke venteliste) en gang per måned. 

Saker som avdelingene ønsker drøftet i Koordineringsenheten meldes i linjen til den aktuelle 

avdelingenes representant.  Avdelingenes representert melder saken videre til lederen for 

Koordineringsenheten. 

Problemstillingen skal være beskrevet så nøye som mulig, det betyr at avdelingen skal 

beskrive hva den ønsker en avklaring på eller råd i forhold til i den aktuelle saken.  

Henvendelsen kan være skriftlig, eller muntlig. 

Leder av Koordineringsenheten leder møtene, er ordstyrer, skal ha god kjennskap til 

samtlige saker som meldes inn, stille relevante spørsmål for å få frem essensen i en sak, og i 

samråd med de andre deltagerne ta en beslutning om at fagsjefen eller divisjonsdirektøren 

må ta en besklutning i en sak. (Se pkt Ansvar).  

Avdelingen som melder inn saken er ansvarlig for å legge frem saken på møtet. Alle som 

deltar på møtet forplikter å være kjent og forberedt på de sakene som er meldt inn. 

Koordineringsenheten kan ta en beslutning om hvor i divisjonen pasienten skal gis utredning 

og /eller behandling, anbefale eller pålegge second opinion og en henvisning til videre 

utredning eller behandling.  

Konklusjonene fra møtene dokumenteres som et journalnotat i behandlerdelen av 

pasientjournalen (DLPAS) på møtet. Representanten fra den avdelingen som har meldt inn 

saken, skal skrive konklusjon/råd fra møtene. Tittel og navn på alle som deltar i møtet skal 

dokumenteres.  

Saker som omhandler kapasitet /pasientflyt / målgruppebeskrivelser m. m på systemnivå, 

skal synliggjøres og meldes av leder for Koordineringsenheten inn til Lokalpsykiatrisk 

forum.  

Koordineringsenheten skal ta utgangspunkt i LEON-prinsippet "Lavest effektive 

omsorgsnivå", avdelingenes målgruppebeskrivelser, og forsvarlig behandling av den enkelte 

pasient.  

Koordinatornettverk 

Koordinatornettverket består av systemkoordinator/spesialrådgiver fra DPSene, 

spesialrådgiver fra avdeling for akuttpsykiatri og avdelingssosionom/koordinator fra 

allmennpsykiatrisk avdeling, og leder av divisjonens Koordineringsenhet.  

Koordineringsnettverket er et rådgivende/veiledende forum for de berørte deltagerne i 

forhold til utskrivninger til 1.linjen. 
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Formålet med koordineringsnettverket er å: 

 ha god oversikt i divisjon over utskrivningsklare pasienter til 1.linjen.  

 ha god oversikt over ledige plasser/bevegelser på UUS sine HØ-plasser ved Skjelfoss 

psykiatriske senter og Furukollen psykiatriske senter.  

 være rådgivende og veiledende i forhold til kompliserte overføringer mot 1.linjen. 

Koordineringsnettverket møtes annen hver måned. Leder av Koordineringsenheten innkaller 

og leder møtene. 

Møtene har fast saksliste hver gang: 

 Oversikt over utskrivningsklare pasienter fra de berørte avdelinger til 

1.linjetjenesten.  

 Råd og veiledning i forhold til kompliserte utskrivninger til bydelene. 

 Oversikt over bo og behandlingsplasser / HSØ-plasser; ledige plasser, og pasientflyt.  

 Informasjonsutveksling om pasientflyt mellom avdelingene, spesielt pasienter drøftet 

i divisjonens Koordineringsenhet. 

Det skrives et kort referat fra hver møte, som er tilgjenglig på server: Felles Neptun U. 

Deltagerne i Koordinatornettverket får kopi av dagsorden til Koordineringsenheten og 

saker til Koordineringsenheten meldes på ordinær måte via leder/avdelingsoverlege. 
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Vedlegg 4 - 

Bruk av tvangsmidler 
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Vedlegg 5  

Sjekkliste for vurdering av innleggelser 

Mål: Lavest effektive behandlingsnivå 

Før en innleggelse, gjennomgås denne sjekklisten: 

 For legevakt/akutthjelp: har pasienten en etablert behandling ved DPS, hos fastlege 

eller annet sted? Har det skjedd noe spesielt i dag? Kontakt fast behandler om mulig 

for å få mer informasjon, eller ring sykehuset som ofte har tilgang til oppdatert 

journal. Unngå innleggelser som ikke er gjort av etablert behandler. 

 Har pasienten en psykisk lidelse som forårsaker hans problemer, eller er dette et 

ordensproblem som politiet bør håndtere? 

 Har pasienten GAF under 40? (GAF < 40 er omtrent grensen for døgnbehandling) 

 Er det ikke mulig å behandle pasienten poliklinisk? 

 Er det indikasjon for døgnbehandling? 

 Kan pasienten samarbeide om behandlingen? 

 Har frivillig behandling vært forsøkt eller er åpenbart formålsløst? 

 Mangler pasienten nettverk eller er disse ikke i stand til å ta ansvar for pasienten? 

 Er pasienten til fare for seg selv eller andre? Selvmordsrisikovurdering og 

voldsrisikovurdering 

 Har pasienten et rusproblem som kunne vært behandlet i rusomsorgen? 

 

På bakgrunn av disse problemstillingene, gjøres en totalvurdering om hvorvidt 

døgnbehandling er den beste løsningen for pasienten. 

Alle innleggelsesvurderinger bør drøftes med minst en spesialist for kvalitetssikring. 
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Vedlegg 6 

Sjekkliste for revisjon av tvangsbruk 

Avdeling 

 

 Seksjon  

Revisjonsdato 

 

 Revisjonsteam  

Revisjonsgrunnlag 

Lov om psykisk helsevern, HFets egne prosedyrer/retningslinjer på området 

 

 

  

1 Datakvalitet 

 Kjenner dere tallene for tvangsbruk i avdelingen? 

Kan vi få se dem? 

Hva syns dere om nivået av tvangsbruk her i forhold til andre steder? 

 

2 Avdelingens mål 

 Har avdelingsledelsen som mål å redusere bruken av tvang? Har dette tema 

vært oppe på et ledermøte? 

Kjenner dere handlingsplanen for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang fra 

Direktoratet? 

Har det vært gjennomført noen prosjekter/tiltak for å redusere bruken av tvang i 

avdelingen? 

3 Avdelingens syn på tvang 

 Hva er avdelingens syn på bruk av tvang versus menneskerettighetene? 

Hvordan legger man opp til økt frivillighet? 

4 Opplæring 

 Har avdelingen opplæring i selvmordsrisikovurdering for alt personalet? Er den 

obligatorisk? 

Har avdelingen opplæring i voldsrisikovurderinger, for hvilke grupper og er 

den obligatorisk? 

Har avdelingen opplæring i beskyttelse mot vold for personalet, og er den 

obligatorisk for alle? 

Har avdelingen opplæring i Lov om psykisk helsevern og lovforståelsen? For 

hvilke grupper? Er det obligatorisk? 
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5 Tilgjengelighet 

 
Kan pasienter henvende seg akutt på dag/kveld/natt og få hjelp? 

Hva er ventetiden på DPS siste tertial? 

Har dere fristbrudd? 

Har dere akutteam eller ambulant team? 

Hvordan er samarbeidet med kommunene om disse pasientene? 

Har dere brukerstyrte døgnplasser, evt lett tilgjengelige døgnplasser? 

De som søker behandling frivillig, får de det? 

6 Innleggelsesfasen 

 
Fins det retningslinjer for hvordan innleggelsesvurderingene skal gjøres fra 

DPS og legevakt for å redusere andelen tvangsinnleggelser? 

Er det mange pasienter med alvorlig psykiske lidelser som faller ut av 

oppfølgingen ved DPS og ender med å bli tvangsinnlagt på legevakt? 

Vurderes en tvangsinnleggelse av mer enn en fagperson for å kvalitetsikre 

vurderingen? 

Hvor stor andel av pasientene kommer til avdelingen med politi? Vurderes det 

som nødvendig i alle tilfellene? 

 Forlanger akuttavdelingen tvang av innleggende lege? 

 Er det spesialist som tar imot henvendelse om innleggelse på dagtid/kveld/natt? 

 Tilkalles spesialist for å forkorte tvangsinnleggelsesfasen der henvisning på 

tvang åpenbart ikke er tilstede slik vakthavende lege vurderer det? 

 Er det spesialist som ser pasienten og gjør spesialistvurderingen eller er denne 

delegert til lege der spesialist kvalitetssikrer vedtaket etterpå? 

 Legges det inn mange pasienter med suicidalitet på tvang? 

 Legges det inn pasienter med psykoselidelser frivillig? 

7 Døgnavdeling 

 Hva er beleggsprosenten ved akuttavdelingen? 

 Har dere organisert tilbudet med spesielt fokus på tidlig intervensjon ved 

psykoser? 

 Fins det retningslinjer for hvordan beltelegging bør foregå som har som mål å 

redusere belteleggingen? 

 

 

Man intervjuer avdelingsledelsen, faglige ledere og brukerrådet. 

 

8 Etter utskrivelse 

 Gis det tilbakemelding til innleggende instans i epikrisen der tvang ikke 

etableres når det er henvist på tvang? 

Er spesialistvedtaket omtalt i epikrisen og står dato og argumentasjon for når 

tvangen ble opphevet? 

 
Har man spesiell oppfølging av mangegangsinnlagte? 

Fins det en koordinerende instans for mangegangsinnlagte som kan koordinere 

deres pasientforløp på tvers av avdelinger? 
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 Har de kriseplaner og hvem har kriseplanene? 

 Hvor mange er på TPH uten døgn i denne sektoren? 
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Vedlegg 7 

Styresak 061/2010 Helse Sør- Øst RHF – Regionale 

utviklingsområder psykisk helsevern  

(saksdokument ligger som elektronisk vedlegg) 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

   

SAK NR 061-2010  

REGIONALE UTVIKLINGSOMRÅDER PSYKISK HELSEVERN 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
1. Psykisk helsevern er et prioritert satsingsområde i Helse Sør-Øst. 

Opptrappingsplanens intensjoner, verdier og føringer skal legges til grunn for 
utviklingen av behandlingstilbudene i Helse Sør-Øst, samt plan for strategisk 
utvikling og vedtak i styresak 108-2008.  

 
2. Ressursene skal fordeles 50/50 % mellom sykehusene og de distriktspsykiatriske 

sentrene (DPSene), og psykisk helsevern for barn og unge skal sikres 20 % av de 
samlede ressursene til psykisk helsevern. 

 
3. Sykehusområdene skal videreutvikle DPSene og de desentraliserte 

behandlingstilbudene til barn og unge, og sikre robuste tilbud med god faglig kvalitet 
og god tilgjengelighet. 

 
4. Alle sykehusområder skal ha et faglig godt tilbud med tilstrekkelig kapasitet på 

sykehusfunksjoner i psykisk helsevern.  
 
5. Det skal være regionale behandlingstilbud innen sikkerhetspsykiatri, 

spiseforstyrrelser, samt for pasienter med både psykisk lidelse og sterkt nedsatt 
hørsel/døve. 

 
6. Sykehusområdene skal sikre god samhandling med primærhelsetjenesten, 

avtalespesialistene og private tilbydere av helsetjenester. Økt samhandling skal 
legge til rette for god ressursutnyttelse, differensiering av tjenestetilbudet, økt 
brukermedvirkning og pasientens frie valg mellom behandlingstilbudene. Arbeidet 
med økt tilgjengelighet hos avtalespesialister i de enkelte sykehusområder skal 
realiseres basert på de vedtatte føringer i Helse Sør-Øst og samhandlingsmodellen 
skal videreutvikles. 

 
7. Det skal utarbeides områdeplaner innen psykisk helsevern basert på de regionale 

utviklingsområdene og som en del av sykehusområdets overordnede områdeplan. 
Som en del av en helhetlig områdeplan for sykehusområdet skal det:   
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 Vurderes om en ytterligere spesialisering innen utredning og behandling av 
særskilte tilstander og en differensiering og fordeling av tilbud innenfor 
sykehusområdet, kan øke kvaliteten og tilgjengeligheten til tjenesten. 

 Det skal være fysisk tilgjengelighet og tilgjengelighet for pasienter med ulik 
kulturell og språklig bakgrunn. 

 Brukerstyrte plasser utvikles og prøves ut i alle sykehusområder for 
pasientgrupper med langvarig og/eller tilbakevendende alvorlige 
sykdomsutbrudd. 

 Datakvalitet, registrering og rapportering er et lederansvar på alle nivåer og skal 
forbedres.  Kvaliteten på pasientdata for bruk av tvang innen psykisk helsevern 
skal ha et særskilt fokus.  

 Som et ledd i å sikre likeverdig behandling skal det innen alle sykehusområder 
utarbeides og implementeres kunnskapsbaserte behandlingslinjer for utredning, 
diagnostikk, behandling og oppfølging for flere fagområder og særskilt sårbare 
pasientgrupper.  

 Myndighetstilsyn skal følges opp og erfaringer fra brukere skal tas særskilt 
hensyn til i det kontinuerlige kvalitetsforbedringsarbeidet  

 Det skal sikres særskilt fokus på oppfølging av:   
o pasienter som har behov for akuttpsykiatriske tjenester og behandling innen 

sikkerhetspsykiatrien 
o pasienter med selvmordsproblematikk, spiseforstyrrelser, sammensatte 

lidelser og dobbeltdiagnoser 
o tidlig intervensjon av ny- syke med psykoseproblematikk, samt sikre gode 

tilbud for langtidsrettet schizofreni -behandling   
o pasientgrupper med behov for langvarig poliklinisk behandling 
o pasientgrupper med ekstra sårbarhet relatert til alder, lidelse eller bakgrunn 

 Legges til grunn Helse Sør-Østs 13 prinsipper for brukermedvirkning og styrke 
de pårørendes rolle. 

8. Videre utviklingsarbeid i Helse Sør-Øst. 

 Det skal innen utgangen av 2010 utarbeides en regional plan for redusert og 
kvalitetssikret bruk av tvang, samt lokale handlingsplaner for å sikre at 
identifiserte tiltak gjennomføres. 

 Forskning og faglig utviklingsarbeid skal styrkes i hele fagfeltet. 

 
Hamar, 1. september 2010 
 
 
 
Bente Mikkelsen 
administrerende direktør
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