
FASTHOLDING AV BARN UNDER  
MEDISINSKE PROSEDYRER

Dersom barn motsetter seg gjennomføringen av medisinske 
prosedyrer på sykehus, vil de i en del tilfeller holdes fast, slik at 
prosedyren likevel kan gjennomføres (1-3). Det har vært lite fokus 
på dette fenomenet i aktuelle kliniske miljøer og heller ikke innen 
forskningslitteratur. Det meste av forskningen på medisinske 
prosedyrer har undersøkt hvordan barnets smerte, angst, redsel og 
stress kan unngås og lindres. Å bli holdt fast når man motsetter seg 
en medisinsk prosedyre, kan oppleves forskjellig. Det kan oppleves 
som uproblematisk, men også som ubehagelig, vanskelig eller 
utfordrende for både helse-personell, foreldre og barn (5). Ulike 
begreper har blitt benyttet for å beskrive fenomenet. Eksempler som 
er brukt i litteratur og forskning er ufrivillig fastholding, holding, tvang, 
immobilisering, tilbakeholdelse, restriksjoner eller begrensning.

FORSKNINGSPROSJEKT OM BRUK AV TVANG
Det ble utviklet et prosjekt med kvalitativt forskningsdesign for å 
belyse ulike sammenhenger og faktorer knyttet til bruk av tvang 
under vanlige medisinske prosedyrer hos førskolebarn. Som eksem-
pel ble det valgt innleggelse av perifer venekanyle. Det ble gjort 
filmopptak av førskolebarn mellom 2 og 5 år som hadde en ikke-
planlagt innleggelse i et sykehus hvor de trengte en perifer vene- 
kanyle. Totalt seks barn og deres foreldre ble inkludert i studien. 
Disse barna hadde enten mor eller far eller begge foreldrene med 
seg under innleggelsen av den perifere venekanylen. I tillegg deltok 
de sykepleierne og legene som hadde ansvaret for barnet. Etter 
filmingen av den medisinske prosedyren ble foreldrene og helse- 
personellet invitert til et intervju som tok utgangspunkt i 
hendelsene under prosedyren. 

FORELØPIGE RESULTATER FRA STUDIEN
Det er foreløpig publisert to forskningsartikler fra dette prosjektet. 
Den ene artikkelen presenterte barns uttrykk før, under og etter 
den medisinske prosedyren. Barnas verbale og nonverbale uttrykk 
ble beskrevet i detalj: protester, fluktforsøk og deres resignerte til-
baketrekning fra prosedyren. Barna hadde ulik styrke i sin uttrykte 
motstand mot prosedyren (5). Den andre artikkelen utforsket inter-
aksjonen mellom foreldre og helsepersonell under prosedyrene. 
Det ble identifisert hvordan interaksjonen utvikler seg dersom 
helsepersonell ikke traff med venekanylen og barnas motstand mot 
prosedyren fortsatte. Det ble identifisert hvordan foreldre i løpet 
av en prosedyren med flere bom-stikk distanserte seg fra helseper-
sonell og hvor vanskelig det så ut til å være for helsepersonell som 
mistet foreldrenes «holde-hjelp» underveis i prosedyren (7).

ER TVANGSBEGREPET ET NYTTIG VERKTØY?
Funnene fra overnevnte studie har blitt presentert i ulike settinger i 
inn og utland for både sykepleiere som arbeider klinisk med problem- 
atikken, forskere som studerer barn på sykehus, forskere fra andre 
felt hvor det benyttes tvang og etikere. Ulike problemstillinger og 
diskusjoner har blitt adressert i disse settingene. En av disse  
diskusjonene har vært knyttet til begrepet tvang. Begrepet tvang 
har ikke blitt benyttet i utstrakt grad innenfor forskningen, men er 
mye brukt i andre deler av helsetjenesteforskningen. For eksempel 
er tvangbegrepet blitt brukt i forbindelse med studier av personer 
med demens eller andre grupper slik som psykisk utviklingshemmede
som har redusert eller manglende samtykkekompetande i helse-
spørsmål. Tvangsbegrepet har kommet til anvendelse når disse har  
motsatt seg den tilbudte helsetjenesten.  

Ordet som vanligst benyttes i den kliniske settingen for å benevne 
fenomenet tvang er «holding». Begrepet «holding» kan sies å være 
et relativt positivt begrep som beskriver fastholdingen som ufarlig, 
nøytral eller grei. Å holde barn blir i hverdagslivet ofte benyttet 
når voksne har barnet i armene sine for å ha det inntil seg av ulike 
grunner. Holding er derfor ikke et dekkende begrep for å beskrive 
fenomenet slik det fremstår i vårt prosjekt. Begrepet tvang er 
imidlertid også ladet. Det er en innvending at det knytter seg såpass 
negative assosiasjoner til begrepet tvang at mange vegrer seg for å 
benyttet det. 

Tvangsbegrepet blir brukt mye innenfor det psykiske helsevernet 
hvor det er blitt gjort tilstrebelser for å definere det. Tvang er blitt 
beskrevet på flere måter og tre vanlige perspektiver på tvang er 
formell/uformell tvang, opplevd tvang og konkret/faktisk tvang 
(4). Formell  tvang beskriver de hendelser eller handlinger hvor det 
er fattet vedtak om bruk av tvang etter en helsevernlov. Uformell 
tvang beskriver derfor den tvangen som ikke omfattes av en slik 
lovgivning. Bruk av tvang under medisinske prosedyrer på barn i 
somatisk setting kan derfor sies å være av en uformell karakter, fordi 
det ikke er en bestemt paragraf som regulerer praksisen. Selv om 
barns rettigheter i samfunnet har fått økt fokus siden barnekonven-
sjonen ble vedtatt i FN i 1989, så blir ikke tvang eller fastholding 
av barn omtalt særlig i lovgivning. Heller ikke i forskrift om barns 
opphold i helseinstitusjon (Regulation on children’s stay in hospitals, 
2000). Opplevd tvang viser til pasientenes egenoppfatning av 
tvangen. Dette innebærer muligheten for at den tvangen som 
utøves under prosedyren kan oppleves på ulike måter. 
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For eksempel innebærer dette at selv om helsepersonell kan 
tenke at de har brukt tvang, så kan barnet oppleve det som for  
eksempel forutsigbart eller samlende. Opplevd tvang åpner også 
for det motsatte; selv om helsepersonell ikke tenker at de har be-
nyttet tvang, kan barnet oppleve handlingene som krenkende eller 
traumatiske. Selv om resultatene fra vår studie ikke har kartlagt førskole- 
barns erfaringer, men har observert deres uttrykk, tyder studien på 
at noen av barna opplever situasjonen som svært dramatisk. Den 
siste beskrivelsen, faktisk eller konkret tvang referer til den tvangen 
som faktisk utøves overfor pasienten (4). Den faktiske tvangen vil 
imidlertid være vanskelig og måle fordi ulike aktører kan vurdere 
den samme handlingen forskjellig. 

KONKLUSJON
De ulike beskrivelsene av tvangsbegrepet kan være nyttig for 
å belyse og diskutere mindre utforskede sider ved medisinske 
prosedyrene på sykehus. Redegjørelsen har blant annet synliggjort 
at den tvangen som brukes under medisinske prosedyrer i dag er 
av uformell karakter og kan oppleves som tvang selv om helseper-
sonell ikke selv mener at de benyttet faktisk tvang. Dette kan være 
nyttige perspektiver å ta med inn i diskusjoner om bruk av tvang 
fremover. 

Forskergruppen: Edel Jannecke Svendsen, Ida Torunn Bjørk, Anne 
Moen og Reidar Pedersen, Institutt for helse og samfunn,  
Universitetet i Oslo.  
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