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Målet med psykisk helsevern er å bedre pasientens helse 
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…om bruk av tvang for å nå målet: 

 

«Det er ikke alltid tvangen i seg selv 
som er problemet, men måten den 
utføres på og brukerens opplevelse 
av situasjonen» 

 

«Spørsmålet som reiser seg er om 
opplæring innen lovverk og bruk av 
tvangsmidler er tilstrekkelig?» 

 

«Sykepleiere har et stort ansvar for 
å bidra til å forebygge tvangsbruk, 
gjennomføring av den og ikke minst 
følge opp situasjonen i form av 
etter-samtaler» 

                                 (Lyngved, 2017) 
Illustrasjonsfoto: Privat 



1: Bakgrunn - TUD 
• TUD gir helsepersonell en lovhjemlet autoritet til å følge opp pasienter med alvorlige psykiske 

(psykose) lidelser utenfor sykehus. I Norge: bringes til sykehus for undersøkelse og behandling 

 

• Hovedinnholdet i TUD er oppfølging av behandling, særlig oppfølging av den medikamentelle 
behandlingen [O’Reilly et al., 2012]. I Norge: tvangsmedisinering krever eget vedtak (§ 4.4) 

 

• Hensikten med TUD er å hindre forverring og tilbakefall, forebygge fare for seg selv eller andre, 
skape stabilitet og være en mindre inngripende ordning enn fortsatt sykehusinnleggelse  

        [Rugkåsa, 2016]. I Norge: minst inngripende (relatert til fortsatt innleggelse) 

 

• TUD er en klinisk beslutning. Vedtak om TUD fattes av psykiater eller psykolog spesialist for inntil 

        et år. Det skal gjennomføre en kontrollundersøkelse hver 3 måned (grunnlaget for tvang tilstede?) 

 

•  Kontrollkommisjonen fører tilsyn med ordningen, og vurderer på et selvstendig  grunnlag søknad  

         om utvidelse av TUD utover et år (samlet tvang på døgn/TUD)  

 

•  TUD etableres som regel etter en forutgående tvangsinnleggelse, men kan også  etableres fra en  

          poliklinisk kontakt. I praksis brukes denne muligheten lite 
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 nasjonale tvangstall (Bremnes et al. 2016) 

 

Tvungent psykisk helsevern  

5600 personer tvangsinnlagt totalt 
8000 ganger i 2014 

• 5100 personer under 
tvangsvedtak i 2014 

• Av disse: 2400 vedtak om TUD i 
2014 [2013: 2192 / 2014: 2422] 

• Økning av pasienter underlagt 
tvang > 1 år, mye av økningen 
skjer i gruppa pasienter 
underlagt TUD 
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 I Norge: forskjell innad i, og mellom helseregioner 
                                                                               (Bremnes et al. 2016) 

  Pasienter under tvungent psykisk helsevern (med/uten døgn):  
  (rater per 100 000 innbyggere 18 år og eldre) 

 

Oslo 164 

Stavanger 220 

Trondhjem 151 

                  

Ulike forklaringer: praksisforskjeller, kulturforskjeller, ulik lovforståelse,   

                                   forskjeller i  demografi og sykelighet? 

 

                              Har gitt en kritikk om at bruk av tvang (og TUD) også   

                               handler om ulike behandlingskulturer                 
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Bergen 201 

Tromsø 118 

Innlandet 78 

 
 



Sykehuset Innlandet: TUD øker i perioden 2008 - 2012   
                                                                               (Løvsletten et al. 2016) 
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2: Lovverk og kunnskapsgrunnlag 
     [*nytt tilleggskrav om mangel på samtykkekompetanse fra 1/9 2017] 

Hovedkriteriet - pasienten har en alvorlig sinnslidelse (psykose): 
 

• Behandlingskriteriet  (fremme helbredelse eller vesentlig bedring eller 
hindre forverring) [Bremnes et al. 2016] 

 

• eller farekriteriet  (nærliggende og alvorlig fare for seg selv eller andre) 

         Farekriteriet brukes lite alene, mer i kombinasjon med   

         behandlingskriteriet [ibid.] * 

 

• Frivillighet må ha vært prøvd 

       

• Tvang er den beste løsningen etter en helhetsvurdering  (ta hensyn til  
pasientens sykdom, bo- og familiesituasjon, sosial situasjon, individuelle 
behov og muligheten for å etablere et samarbeid med lokalt 
behandlingsapparat) 

 

• Pasienten må ha fått anledning til å utale seg 

 

• Institusjonen må være faglig og materielt i stand til å tilby pasienten 
tilfredsstillende behandling, og den må være godkjent for bruk av tvang 

 

• Prosedyrekrav (legeundersøkelser med mer) 
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kunnskapsgrunnlaget    
     for bruk av TUD 

 

Randomiserte studier og systematiske 

kunnskapsoppsummeringer finner ikke at 

TUD bedrer helseøkonomiske variabler 

(antall reinnleggelser og døgn i sykehus), 

pasientens sosiale funksjon eller 

livskvalitet  
(Swarts et al., 1999; Steadman et al., 2001; Burns et al. 2013; Churchill et al., 

2007;Maughan et al, 2013; Kisely et al., 2011) 

 

Ikke randomiserte studier spriker fra 

positive til negative funn på om TUD 

bedrer pasienters behandlingsutfall  
(Swartz et al., 2010; Zanni & Davis, 2007; Coyle et al., 2013; Manning et al., 2011) 

 

Kvalitative studier spriker fra positive til 

negative erfaringer med TUD. Generelt er 

pårørende og helsepersonell mer fornøyd 

med TUD som behandlingsramme enn 

pasienter underlagt ordningen  
(O’Reilly et al., 2006; Mullen et al., 2006; Romans et al., 2004; Gibbs, 2004, Riley et 

al., 2014; Stensrud et al., 2015) 
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Illustrasjon: Colourbox 



 72% av tvangsvedtak begrunnet i behandlingskriteriet, 26% i    
       behandlings- og farekriteriet. 3% i farekriteriet alene                  

                                                                                                                                                                                                (Bremnes et al., 2016) 

 
 

«Bruk av TUD kan komme til å øke på grunn 
av  færre døgnplasser» 

 

«Pasientene trenger hjelp til å komme inn i 
gode aktivitetstilbud: TUD må gis et innhold 
utover medisinering og tvang. Til noen 
pasienter underlagt TUD er tilbudet i dag 
marginalt utover oppfølging av den 
medikamentelle behandlingen» 

 

«Per i dag er det mangel på gode dagtilbud 
ute i kommunene»            (ledere/klinikere) 
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Illustrasjonsfoto: Colourbox 



3: Kvalitativ forskningsstudie 
     -  tre del-studier som undersøker ulike perspektiv på tvungent   

          psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon (TUD) 

       

1: Pasienter underlagt TUD [16 individuelle intervju] 
 
      «Hvilke erfaringer har mennesker med å være underlagt TUD, 

og hvordan opplever de at TUD fungerer for dem?» 
 
2: Pårørende til pasienter underlagt TUD [11 individuelle 

intervju(foreldre/søsken/barn/andre> 18 år)]   
 
      «Hvordan oppleves det å være pårørende til mennesker 

underlagt TUD, og hva er deres erfaringer med ordningen?» 
 
      
 3: Helsepersonell [3 fokusgruppeintervju med til sammen 22 

deltagere: 8 vedtaksfattere og 14 med oppfølgingsansvar] 
 
      «Hva er helsepersonells erfaringer med TUD?» 
 
  4: Hvordan kan eventuelle forskjeller i erfaringer med TUD fra   
       pasienter, pårørende og helsepersonell forstås? 
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Illustrasjonsfoto: Colourbox 



 A. Pasienterfaringer med TUD: 
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Stensrud et al. 2015 



 Pasienterfaringer med TUD - «Livet på vent» 
 ”Nei, jeg har ikke akkurat syntes medisinene 

har vært til noen hjelp. Men, jeg må bare 

finne meg i å ta medisinene jeg får. Det er 

ikke mitt valg, jeg må bare. Men jeg har ingen 

gode erfaringer med medisiner fordi jeg synes 

ikke de virker. Men det synes de at de gjør så 

jeg må bare finne meg i å ta dem”  

 
 

Opplevd tvang 

 

 
 

Avhengighet til helsepersonell 

 

 
 

 

Begrenset sosial samhandling 

 «Nei, det har jeg ikke fått noen forklaring på. 

I perioder har jeg ikke hatt det [TUD], men så 

begynner dem med det og så slutter det og 

så begynner det igjen. Jeg har liksom aldri 

fått noen forklaring på min sykdom og 

medisiner, hva er det for noe?»  

 ”Kameratene mine er forbannet på hele 

opplegget. Jeg fisker en del om sommeren. 

Klokka fem må jeg reise og melde meg og ta 

tabletter. Jeg kan ikke overnatte hos noen, for 

klokka syv om morgenen kommer de med 

tabletter hjem til meg. Tre dager i uka må jeg 

møte på legekontoret for å ta urinprøve. Så 

alt blir oppstykket hele tiden, jeg får aldri en 

hel dag liksom”  
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 erfaringer med TUD 
   - «Livet på vent» – i en avventende pasientrolle 

• Opplevelsen av å være pasient hindret deltagerne i å ta ansvar for eget liv. 
Særlig den medisinske behandlingskonteksten med et sykdomsfokus ble 
opplevd som en  hindring for egen bedringsprosess, og overgang til en mer 
selvstendig hverdag 

 

• Deltagerne opplevde å mangle informasjon om hva som var frivillig, og hva 
som var tvungent. Opplevelsen av tvang var derfor ikke knyttet til 
enkeltsituasjoner, men farget hele hverdagen. Mange oppfattet 
medisineringen som tvungen selv om det ikke var fattet eget vedtak 

 

• Pasientene opplevde at muligheten for tvang lå implisitt i behandlings-
kontakten som en  ”trussel”. Bare 2 av 16 hadde erfaring med å bli brakt til 
sykehuset for undersøkelse og behandling. De fleste protesterte muntlig, men 
fulgte i praksis opp vedtaket 
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 B. Pårørendes erfaringer med TUD 
 

 

Føler seg tryggere og sikrere 

 

Fokus på medisiner erfares som  

en begrenset hjelp i hverdagen   

     

Mangler i informasjon og kommunikasjon –  

barrierer for samarbeid     

                                                                             

Oppfølging av TUD påvirker egen hverdag 

 

Du må stole på deg selv 
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Stensrud et al., 2015 

Ansvarlig, men fortsatt 
ikke en reell 
behandlingspartner 

Kategori Hovedkategori 



 Pårørendeerfaringer med TUD - « Ansvarlig, men fortsatt ikke en reell   
                                                                    behandlingspartner» 

«Personale har vært der hele tiden og holdt dette 

under kontroll. Så det har vi jo dratt nytte av. Vi ser 

ikke alt vi heller, som foreldre. Vi har jo vår hverdag, 

og jobbene våre så det er veldig alright at folk 

kommer utenfra og prøver å få ting i perspektiv. Det 

som har vært positivt er at vi har følt trygghet på at 

det i hvertfall er noen som håndterer dette her, som 

står bak og styrer det litt. Det har vært greit» (far) 

 
 

Føler seg tryggere og sikrere 

«Det er tøft å oppleve at – å få syke barn da, for å si 

det sånn. Det tyngste føler jeg er at dialogen med 

psykiatrien kanskje ikke er som jeg opplever at den 

burde være. Det er begge deler føler jeg, men at du 

av noen blir satt litt på siden. Og kanskje ikke blir 

hørt sånn som du opplever situasjonen da. Det er 

vel det tøffeste» (mor) 

 

Barrierer for samarbeid 

 

«Det er vi som trekker i trådene hele tiden. Og det er 

et dilemma vi lever i føler jeg. Vi kunne gitt blaffen 

og stolt på hva legen gjør, men vi har sett at det 

noen ganger går i feil retning. For å være ærlig så 

har jeg ikke tenkt så veldig mye på at han er under 

tvungent vern. Det ligger der, men vi har mer enn 

nok med hverdagen» (far) 

 

 

Du må stole på deg selv 
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 Pårørendeerfaringer med TUD 

«Vi har hatt ansvar for å hente han, vekke han til 
tider hvor han skulle møte til avtaler, være tilstede 
når personale kom fordi han var usikker. Vi har 
måttet stille opp fryktelig mye. Delvis har det gått 
utover jobben. Jeg har hatt det forholdsvis greit i 
forhold til å få fri for å ta meg av tingene hjemme. 
Kona har vel kanskje ikke kunnet skofte så mye. Det 
har falt mye på meg egentlig. Som far» 

 

 

Oppfølging av TUD påvirker egen 

hverdag 

«Det er vi som trekker i trådene hele tiden. Og det 
er et dilemma vi lever i føler jeg. Vi kunne gitt 
blaffen og stolt på hva legen gjør, men vi har sett at 
det noen ganger går i feil retning. For å være ærlig 
så har jeg ikke tenkt så veldig mye på at han er 
under tvungent vern. Det ligger der, men vi har mer 
enn nok med hverdagen» (far) 
 

 

 

Du må stole på deg selv 
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 erfaringer med TUD 
   - «Fortsatt ansvarlig, men ikke en egentlig samarbeidspartner» 
 
            • Pårørende opplevde TUD som en støtte, et sikkerhetsnett – noen å dele 

ansvaret med. Samtidig bekymret de seg for manglende effekt av 
medisinene, og manglende innhold og aktiviteter i pasientens hverdag 

  

• Pårørende hadde en nøkkelrolle i pasientenes liv, men følte at deres 
erfaringer med pasienten ble lite verdsatt i kontakten de hadde med 
helsepersonell. Pårørende hadde vansker med å finne sin rolle 

 

• Pårørende savnet mer regelmessig kontakt med vedtaksansvarlige, og 
informasjon om både behandlingen og TUD-ordningen 

 

• Mer enn tvangsrammen var pårørende opptatt av om behandlingen bedret 
pasientens funksjon i sin hverdag 
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Stensrud et al., 2015 



 C: Helsepersonells erfaringer med TUD 
            

Kategorier                                                Hovedkategori 

 

Ansvarlighet og TUD 

 

 

Terapeutisk allianse og TUD                  Omsorg eller   

                                                                            kontroll 

 

Vanskelige beslutninger og TUD 
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 Helsepersonells erfaringer med TUD - «Omsorg eller kontroll» 

 
«De fleste har en historie hvor en kan se tilbake på forverring etter 
selvseponering av medisiner. Alle har en historie der et frivillig 
samarbeid er forsøkt. Så har det skjedd en seponering av 
medisiner og forverring. Så det er en måte å sikre at de får den 
behandlingen som er nødvendig» (psykolog)  
 

 
Ansvarlighet 

«Det gjør noe med relasjonen når en driver med tvang. Det er 
viktig å være bevisst hvilken type behandling en driver med 
pasienten. Skal jeg ha et terapeutisk samtaletilbud med pasienten 
er TUD et dårlig utgangspunkt» (psykiater)  
 

Terapeutisk   
allianse 

 «En av de vanskeligste vurderingene for meg er vurderingen av 
forventet effekt av behandlingen. Og sette det opp mot bruk av 
tvang. Hvis man har delvis effekt eller litt effekt av tvang? Hvor 
går grensen for når vi kan rettferdiggjøre bruk av tvang? Og kan vi 
rettferdiggjøre bruk av tvang over år når effekten ikke er stor? Det 
dilemmaet synes jeg er vanskelig. For tvang er et overgrep hvis 
den har begrenset effekt» (psykiater)  
 

Vanskelige 
beslutninger 
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 erfaringer med TUD 
   - «Omsorg eller kontroll» - helsepersonells erfaringer med TUD 
   
             

• TUD er en nødvendig behandlingsramme for pasienter med en 
psykoselidelse, og en historie med gjentatte behandlingsavbrudd 
 

• Helsepersonell vektlegger at pasienten mangler sykdomsinnsikt, og at 
dette hindrer pasienten i å ivareta egne behandlingsbehov 

 
• De knytter TUD til sitt ansvar for å ivareta pasientens helse i et langt 

tidsperspektiv. Parallelt opplever de et samfunnsansvar 
 
•  Det er vanskelig å kombinere kontrolltiltak med terapeutisk arbeid 

(«tvang et dårlig utgangspunkt for terapeutiske samtaler»)  
 
• Helsepersonell opplever TUD som lite inngripende i pasientens hverdag, 

og at pasienter underlagt TUD har stor frihet 
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Stensrud et al., 2016 



 Sammenfatning: erfaringer med TUD 
  

NSF-SPOR 8. mai 2017 

• Pasienter - ønsker å medvirke, og få 
anerkjennelse for egne ønsker og 
erfaringer. De ønsker mer autonomi 
gjennom økt ansvar for egen hverdag 

 
• Pårørende - ønsker å dele ansvaret for 

pasienten med helsepersonell gjennom å 
bli involvert. De savner å medvirke, og å 
få anerkjennelse for sine erfaringer 

 
• Helsepersonell – opplever et individuelt 

ansvar og et samfunnsansvar. De mener 
TUD er en nødvendig ordning for noen, 
men at det kan være vanskelig å 
kombinere terapeutisk ansvar med det å 
forvalte tvang 
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4. Kliniske implikasjoner 

Vi har lang erfaring 
med bruk av TUD i 
Norge (siden 1961) 

 

Ordningen er i 
hovedsak begrunnet ut 
fra pasienters 
behandlingsbehov  

 

Kunnskapsgrunnlaget 
for nytten av ordningen 
usikkert 

 

 

«Livet på vent» og «Ansvarlig, 
men ikke en reell behandlings-
partner» peker mot at TUD-
pasienter og deres pårørende 
opplever hindringer i forhold til 
å delta aktivt i pasientens 
bedringsprosess.  

 

«Omsorg eller kontroll» viser at 
helsepersonell opplever TUD 
som nødvendig, men likevel er 
usikre på om ordningen virker 
godt nok og opplever at den kan 
hindre en terapeutisk relasjon 
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Bedring av psykisk lidelse 
handler om  at pasienter 
utvikler ferdigheter til å   

takle egen hverdag 

 

  

Tvang som pasienten ikke 
opplever meningsfull kan 
underminere tillitten som 
er nødvendig for å skape 
gode relasjoner mellom 
pasient, pårørende og 
helsepersonell 

 

 

Helsepersonell må tenke mer helhetlig rundt 
TUD, og arbeide for å øke pasientens 
selvbestemmelse innenfor TUD ved å 
tydeliggjøre hva tvangsrammene i TUD omfatter 
 motarbeide dagens «gråsoner» 

 

Helsepersonell må bedre tilgjengeligheten til 
vedtaksansvarlig, kvalitetssikre informasjon om 
ordningen og i større grad vektlegge pasientens 
egne erfaringer (og pårørendes). Dette ville 
redusere pasientens opplevelse av tvang 

 

Helsepersonell bør i større grad vurdere om TUD 
er like nyttig for alle aktuelle pasienter med 
psykose, og om manglende samarbeid om 
behandlingen også kan skyldes at pasientene har 
andre prioriteringer 
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 «en problemstilling rundt antipsykotisk   
      medisinering» 

• TUD vektlegger en medisinsk 
behandlingsforståelse, og utløser 
en formell tvang når pasienten 
ikke ønsker denne behandlingen 

 
• En diagnostisk og medisinsk 

tilnærming til pasientens lidelse 
vektlegger atferdsendring 
gjennom en ytre kontroll  
 

• En slik vektlegging kan virke 
hindrende på andre behandlings-
tilnærminger, eksempelvis en 
mer recovery-orientert forståelse 
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Illustrasjonsfoto: Privat 



 antipsykotisk medisinering 

Vektleggingen av å prøve ut en medikamentell behandling 
er i overenstemmelse med nasjonale retningslinjer for 
behandling av psykoselidelser                             (Helsedirektoratet, 2013) 

 

Det er kommet studier som trekker i tvil om nytten av den 
medikamentelle behandlingen oppveier ulempene, og om 
langtidsmedisinering heller kan virke mot sin hensikt                
                                                                                               (Harrow & Jobe, 2013; Leucht et al., 2012; Wunderink et al., 2013) 
 

Noen fagmiljøer er sterkt kritiske til dagens medisinpraksis, 
og peker på at den ikke løser pasientens problemer, kan 
hindre alternative tilnærminger og ikke er etter pasientens 
ønske   
                                                                                                                                                           (Gøtzsche, 2015; Whitaker, 2014) 
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5: Avslutning 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                            

                            

 

Det er vanskelig å være prinsipiell for eller 
mot TUD fordi en ofte opplever at «det 
kommer an på» 

 

Fører behandlingskriteriet til at TUD 
brukes for mye? 

 

Hva når pasienten ikke blir bedre?  

 

Hvor smalt eller bredt ønsker vi å forstå 
«normalitet» – hva tåler samfunnet? 

 

Alternativer til tvang og TUD? 
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• Dagens TUD-praksis skaper «gråsoner» i forståelsen av tvang, og en 
kontekst som oppleves tvungen – langt utover det som er den formelle 
tvangen. Når pasient og pårørende mangler informasjon om innhold og 
avgrensninger i TUD gjør det ordningen uklar, det øker opplevelsen av 
tvang og truer pasientens rettsikkerhet 

 

• Mangelfull kontakt mellom vedtaksansvarlig og pasient kan gi en 
konservativ praksis basert på tidligere hendelser mer enn aktuell 
situasjon 

 

• Formell tvang: samfunnsdebatten går på å redusere formell tvang 
 

• Pasientenes beskrivelser viser at problemstillinger rundt tvang vel så 
mye handler uformell tvang og opplevd tvang 
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              «Pasienter opplever ikke tvang som problematisk     

                bare når deres autonomi og frihet hindres, den  

                negative opplevelsen relateres også til måten   

                tvang gjennomføres på»                                                  
                                                                                                                                                                             (Lorem et al., 2015; Stuen et al., 2015) 

•                                                                                                                                                                                                       

                      Kunnskap om betydningen av medvirkning i egen   

                behandling, og verdien av å mobilisere egne   

                ressurser for egen bedring må få større betydning    

                i praktiseringen av TUD 
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 en vei videre … 
 

Funn i norske studier om TUD/ACT 

 
• Stuen et al. (2015) viste i sin studie av pasienter i ACT-team med TUD vedtak at 

opplevelsen av tvang var kontekstavhengig, og at relasjonen mellom pasient og 
helsepersonell var avgjørende for pasientenes opplevelse av tvang og restriksjoner 
 

• Lofthus et al. (2016a+b) fant at pasienter i ACT-team var fornøyde, og at pasienter 
underlagt TUD var mest fornøyd. Hun forklarte dette med ACT-modellens fokus på 
brukerinvolvering og bygging av relasjoner: det var høyere opplevelse av recovery 
hos pasienter i ACT team som også var under TUD fordi pasientene opplevde seg 
bedre møtt på sine grunnleggende behov 
 

Er det slik at en bedre organisering av tjenesten hvor en sikrer bedre kontinuitet og 
kvalitet på relasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell reduserer 
pasientens opplevde tvang (som i ACT/FACT-team)? 
 
                                                   

                         i tilfelle, hva kan vi lære av dette i psykisk helsevern? 
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