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Høringssvar: Høring av utkast til revidert EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 14. juni 2017.  NSF mener at bruk av tvang og tvangsmidler er 
svært inngripende overfor pasienter i psykisk helsevern. Det er derfor av stor betydning med ryddige og gode EPJ-
systemer. Dette er viktig både for å dokumentere vedtak og hendelsesforløp vedrørende tvangsmidler og skjerming, og 
for i ettertid innhente og formidle informasjon. God og systematisk dokumentasjon vil bidra til at helsepersonell får et 
godt arbeidsverktøy som gjenspeiler praksis og som styrker rettsikkerheten til pasienter og pårørende. 

Generelle merknader 
NSF mener det er gjort et grundig arbeid. EPJ standarden følger i stor grad opp en detaljert og gjennomgripende 
lovgivning for pasienter innenfor psykisk helsevern hva gjelder bruk av tvang og tvangsmidler. 

Innledningsvis vises det til brevet fra Direktoratet for e-helse som følger høringsdokumentet og spesielt punktet 
Hensikten med standarden hvor det står

«vedtak om tvang i elektroniske pasientjournalsystemer som er i tråd med lovverk og beste praksis. Dette vil 
bidra til at dokumentasjonen kan gjenbrukes for blant annet tvangsprotokoller..»

Erfaring fra forskning på tvangsmiddelbruk og å kartlegge bruken av tvangsmidler og skjerming i psykisk helsevern for 
voksne i 2012, med håndskrevne tvangsmiddelprotokoller som datakilde, viser at beste praksis og lovverk ikke alltid var 
i overensstemmelse. Lovverket er på flere punkter når det gjelder dokumentasjon av tvangsmiddelbruk og skjerming 
ikke tydelige nok når det gjelder krav til detaljnivå på dokumentasjon. Vi viser til dette i de spesifikke kommentarene i 
vårt høringssvar. Dokumentasjonen i protokollene viser videre at ett og samme tvangsmiddelvedtak kunne bli 
dokumentert på forskjellig vis.

Spesifikke merknader 
Side 43 Kap 4.2.5 Vedtak om opphør av vedtak. 
Om det skal være en begrunnelse knyttet til opphør av vedtaket. Synes som om det er samme tekst som på selve 
vedtaket om tvungen observasjon. 

Side 66, punkt 4.3.1.1.
«I tekstfeltet skal det være mulig å benytte overskrifter for å skille opplysninger om skjermingens innhold og 
begrunnelsen for skjermingen.» Det er ikke klart hva kravet til dokumentasjon er.  Er det tilstrekkelig å skrive «skjermet 
avsnitt?» Dette er ikke et entydig begrep og praksis viser at «skjermet avsnitt»-begrepet kan inneholde svært ulike ting, 
organiseres forskjellig og skjermingsavsnittene kan ha forskjellig arkitektonisk utforming. 
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Det samme gjelder side 68, punkt 4.3.1.2.  Vedtak om skjerming «nedenfor fremgår opplysninger om skjermingens 
innhold og begrunnelsen for skjermingen».

Samme punkt. »Vedr om pasienten er gitt anledning til å uttale seg og der dette er mulig» Hva ligger i «der dette er 
mulig?» Det bør stå hvorvidt pasienten har fått tilbud om dette, og svar ja eller nei. Deretter hva pasienten har å si.

Side 71, under punktet Vedtak:
Her skilles det mellom belter/remmer (T11) og skadeforebyggende spesialklær (T12) som er samme type tvangsmiddel. 
Gjennomgangen av tvangsmiddelprotokoller viser at spesialklær svært sjelden blir brukt. Derimot blir transportbelter 
uten seng brukt en del.  Belter i seng brukes svært mye og pasientens leie varierer antall punkter pasienten er bundet 
fast med.  Hvis en pasient ligger i beltseng over tid er det svært vanlig å forandre leie (f eks såkalt 5-punkts-, 4 punkts- 
leie, pasienten kan bli tatt opp i transportbelter, lagt tilbake i seng, alt under ett og samme vedtak). NSF mener disse 
forandringene i leie /posisjon samt distinksjonen mellom belteseng og transportbelter bør framkomme av 
dokumentasjonen. 

Om vedtakstype
Når det gjelder punktene vedrørende vedtakstype er det viktig at det framkommer i dokumentasjonen og i uttrekket av 
opplysningene fra elektronisk journal hvorvidt ulike vedtakstyper er benyttet på samme tid. Det vil si om pasienten er 
underlagt flere typer vedtak på samme tid. For eksempel kan en pasient som ligger i belteseng oppleve at det 
iverksettes vedtak benyttes det i tillegg injeksjoner med korttidsvirkende legemidler en eller flere ganger. Det bør også 
framkomme hvilken type korttidsvirkende legemidler og dose som hver gang er blitt benyttet.

Når det gjelder vedtaket om Kortvarig fastholding så viser praksis at dette heller ikke er et entydig begrep. Det er mulig 
at man ikke kan kreve mer detaljert dokumentasjon da psykisk helsevernloven ikke presiserer hvilke opplysninger som 
skal dokumenteres når det gjelder dette vedtaket. Men beste praksis tilsier at det vil være nødvendig med en ytterligere 
beskrivelse av vedtaket. Det er fordi klinisk praksis varierer i stor grad når det gjelder gjennomføring av dette vedtaket. 
Kortvarig fastholding kan f.eks innebære alt fra at pasienten sitter og blir holdt i armene til at vedkommende legges i 
mageleie på gulvet med flere av personalet liggende over seg. 

Leieforandringer
Når det gjelder leieforandringer ved bruk av mekaniske tvangsmidler står det noe om dette på side 80, punkt 4.4.1.5. 
Dette bør presiseres tidligere i dokumentet.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Svein Roald Schømer-Olsen
Fagsjef Seniorrådgiver

Kopi: [Kopi her] 
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