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"Det gjør noe med oss at du er voldelig mot deg selv." 

Om tvang for å redde livet mitt. 

 

 

 Det er brutalt å skjære i levende kjøtt. Det er uutslettelig å lære seg innsiden av sin 

egen kropp. Det er uutslettelig å lære seg fargeforskjellen på arterie- og veneblod. Det er 

uutslettelig å åpne bandasjen og kjenne stanken av begynnende råtnende sår. Det er 

uutslettelig å kjenne redselsadrenalinet: ”Denne gangen blør jeg i hjel, så mye har jeg aldri 

blødd før”. Det er trist at du må sitte og skjære deg opp, sa de på sykehuset. Og jeg liker den 

benevnelsen, å skjære deg opp, det sier noe om et hull, en åpning som blir der, ganske åpent 

inn i kroppen, inn i sjela mi, og sier noe om at det - akkurat det - berører, det at det må være 

sånn. 

Jeg har virkelig - og sterkt - villet dø. Jeg har sydd flere tusen sting. Jeg har tatt flere 

titalls overdoser. Livet mitt, sånn som det var, var et veldig farlig liv. Men så er det så mange 

som sier, litt lite innsiktsfullt, ”Selvskading er aldri for å dø, men bare for å lage sår.” Og det 

kan jo kanskje være sånn når jeg kutta meg på steder der det trolig er langt ned til viktige årer. 

Men selvskading er opplagt mye mer enn sår. Det er fra en kanskje ufarlig skade, til det 

direkte å kjenne etter hvor pulsåra banker og kutte seg der, men også, og det er i seg selv 

ganske farlig, det å være likegyldig til utfallet, villig til å ta sjansen på hva som helst som 

måtte komme. Men kutting var også: Å holde selvmordet på avstand. Ja, jeg blør, men 

akkurat det gjorde at jeg kunne holde ut alt dette vonde litt til. 

 Mange ganger, i de første åra, prøvde legene på legevakta å sende meg hjem etter 

kutteepisoder. Og jeg sa OK, og gikk rett rundt hushjørnet og kutta meg mer. Og det var ikke 

fordi jeg ville være vanskelig, sånn som noen kan hentyde, men fordi jeg var stucked i det 

selvdestruktive når jeg først hadde begynt. Jeg hadde gått over grensa, og da var det bare å 
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fortsette. Og de forsto etter hvert, på legevakta, at de måtte ringe politiet. Ikke fordi jeg sparka 

og slo dem, men fordi jeg ikke greide å tenke på noe annet enn å skade meg. Jeg var farlig for 

meg sjøl. Og det var ganske viktig at det var politiet som kjørte meg når jeg hadde gått i 

vranglås og jeg enten skulle til legevakta eller derfra og til Østmarka i Trondheim. Det var 

ikke nok med ambulanse. En gang hadde jeg hoppa ut av en ambulanse i fart, og jeg måtte sy 

haka etterpå, men jeg kunne jo ha blitt påkjørt. Det var ikke så veldig trygt å ha meg der, 

verken for meg eller for ambulansefolka. Så etter den episoden var det i mange år kun politi. 

Politibiler har jo den klare fordelen av at de ikke kan åpnes fra innsida.  

 Og politiet brukte ganske mye tvang, de gjorde det. Men selv om jeg i de akutte 

episodene sa nei til hjelp, var jeg ofte var dypt letta etterpå. Og det var, tror jeg, riktig at det 

var politiet som kom. Dem er det liksom ingenting å stille opp mot. De har myndighet og de 

har muskler. Så faktisk blei jeg flere ganger ganske rolig av dem. Jeg bare ga opp. Noen 

hadde tatt over kontrollen, og noen prøvde å redde livet mitt. Men jeg husker jeg tenkte: 

whatever. Det går jo ikke. Det er ikke mulig å redde meg, så hvorfor i det huleste prøver dere 

sånn på det. 

 Det var ikke sånn konstant, men ganske mye av tida mi ville jeg ikke leve. Mange 

ganger når jeg kutta meg, hadde jeg en intens lyst til å dø. Lyst til at det skulle gå galt og at 

jeg skulle få det til denne gangen. Og mange ganger ringte folk politiet. "La meg være i fred!" 

sa jeg. "Gå vekk, hold dere unna, jeg vil ikke", sa jeg. Og jeg prøvde å løpe vekk, jeg prøvde å 

gjøre all mulig motstand. "Det er jammen kraft i den lille kroppen", sa en politimann en gang. 

Og så kjørte han meg i sikkerhet. Eller andre ganger, når jeg bare satt trist og stille i sentrum 

av Trondheim og venta på at politiet skulle gå igjen og forsvinne, sånn at jeg kunne skade 

meg mer, da tok de seg tid, satte seg ned med meg: "Vi kan ikke la deg sitte her og skade deg. 

Kom nå. Jeg tror nok du skjønner at det er det beste." Men jeg var jo ikke alltid enig i nettopp 

det. Jeg var ikke enig i at det var det beste. Jeg ville dø. Jeg hadde bestemt meg for å dø. 
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Derfor var mange ganger bruk av makt helt nødvendig - ikke som en del av behandlinga, men 

for at jeg i det hele tatt skulle komme meg til en behandling. Bli sendt til et sted der det var 

behandling.  

 Selvmordsfare-vurderinger er ferskvare, heter det. Det kan skifte på sekunder. Og ja, 

det var en veldig ambivalens i meg, selv om jeg det meste av tida prøvde å holde ut. Det 

kunne skifte på sekunder. Det var ikke lett å vite når det var riktig med tvang og når det var 

best å la det være. "Jeg opplevde at du hadde et sterkt døds-ønske", sa en miljøkontakt til meg 

for litt siden. Og hun hadde rett. Jeg levde i stor grad av fare. Så ja, tvangen var nok ofte 

nødvendig, få meg inn på et sted der det er låste dører og der det er folk som har mye mer tid 

enn politi og de som jobber på legevakt har. Men så visste både jeg og hjelperne mine at jeg 

ikke var psykotisk og mangla virkelighetsforståelse, og at selvskading i seg selv ikke har noen 

hjemmel for tvang. Men det kunne jo gå galt, det forsto jo alle. Og det fins en 

nødvernparagraf. Som i alle fall politiet brukte når de fant meg: "Nå er det vi som 

bestemmer", sa de da jeg nekta å bli med dem.  

 Hovedfokus for seminaret i dag, er kanskje ikke politiets rolle. Men det var der 

hovedvekta av tvangsbruken jeg har opplevd lå. Og jeg har prøvd å telle etter: Jeg tror jeg har 

hatt 30-40 tvangskjøringer, men kun 2 tvangsinnleggelser. Med andre ord var de på Østmarka 

utrolig dyktige til å hjelpe meg til å kunne si ja til å være der, likevel. Når jeg så faktisk, 

fysisk var der, var det uendelig mye lettere å si ja til å bli der litt til. Og en ting er at de venta 

med innkomstsamtalen til etter at jeg hadde snakka med en kjent sykepleier og fått bitte litt ro 

fra det voldsomme. Men like viktig var det at jeg i innkomstsamtalen ikke tvert fikk 

spørsmålet: "Vil du være her?" men i stedet fikk følelsen av trøst først, sånn at jeg faktisk 

kunne snu og så ta imot tilbudet om overnatting og støtte. Det var viktig å nøste opp i 

spørsmålet: Hvorfor ville du ikke komme hit?  

Det viste seg at det var mange nei-kategorier.   
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En ting er det opplagte at jeg sterkt ville vekk, jeg ville dø. Jeg ville at omverdenen skulle gi 

meg opp. "Dere har kommet for seint, jeg har villet dø siden jeg var 14 år, nå er det for seint", 

kunne jeg si. Og kanskje var det å si nei en slags ubevisst prøve jeg satte til de rundt meg. Er 

livet SÅ viktig, så får dere jammen meg gjøre en innsats.  

Og så var det en stor trøtthet: "Men jeg har prøvd Østmarka. de greier ikke hjelpe meg, det er 

ingen vits i å dra dit enda en gang, stappe meg inn der og ned i ei seng, det er så utrolig 

kortsiktig, det endrer ingenting. Mer og mer trodde jeg var et håpløst tilfelle. Og hvis jeg sa 

akkurat det, kunne de jo si tilbake: Ja, det tar tid. Men om noen brekker ei tå - det tar ca ett 

sekund, men det tar jo ca 8 uker før det har grodd. Så det tar gjerne litt mer tid med det du har 

opplevd. Men vi har tro på at vonde ting kan gro sammen. Gi oss en sjanse til, sa de. 

En annen nei-kategori: Jeg orka ikke tanken på mer hjelp, jeg var så oppgitt over at det ikke 

fantes flere måter å hjelpe meg på. Og kanskje kan det være et nøkkeltema for å kunne unngå 

tvang. Det er ikke alle som må innlegges, selv om det er omfattende selvskading. Men for 

meg var det en nøkkel-vei til bedring, at det nettopp og gjentatt og akutt var de samme folka, 

den samme avdelinga. Det at det var den samme måten å snakke med meg på over tid var noe 

som hjalp meg i det lange løp. For mange ganger kom jo mine nei til innleggelser på grunn av 

mistolkninger og konflikter med selve sykehuset: Men dere sa jo at dere ikke kunne hjelpe 

meg, så hvorfor skal jeg være her da? Og sykepleieren som hadde sagt det svarte: Men jeg sa 

jo ikke det, jeg sa jeg ikke kunne hjelpe deg umiddelbart. En annen mistolkning: Men dere sa 

jo at jeg skulle ut og klare meg aleine og uten dere. Og sykepleieren svarte: Men vi mente jo 

ikke at du skulle klare deg aleine resten av livet. Og kanskje er det kun hensiktsmessig å gå 

inn med tvang dersom man rett etterpå får hjelp til å reparere eller opprettholde en tillit til 

hjelperne. Og jeg tror det er viktig å ikke gå inn med tvang dersom man med det tvert imot 

ødelegger en tillit og begynnelse på tydelighet.  
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En annen nei-kategori: jeg følte meg som en klamp om foten de helst ville slippe, eller at jeg 

tok opp plassen til noen som trengte det mer. Jeg følte meg utrolig verdiløs. 

Og i mange tilfeller var jeg rett og slett utslitt, jeg klarte ikke tenke helt klart, og ta det 

smarteste valget om å oppsøke hjelp før jeg hadde gått inn i vill kutting. Jo mer sliten jeg var, 

jo mindre jeg sov, jo lettere var det å sette seg ned og kutte meg. 

 Og mange ganger - når jeg var så sliten - skulle det utrolig lite ytre påkjenninger til for 

at jeg kutta meg. En gang gikk jeg over Elgeseter bru og en ambulanse kjørte forbi meg i 

retning sykehuset. Med noen inni bilen som skulle få hjelp. Og mitt eget behov blei så 

innmari tydelig. Og jeg prøvde jo å gå hjem, sånn at ingen skulle se at jeg kutta meg, jeg 

prøvde jo. Men jeg kom, tror jeg, bare noen meter før jeg tok fram et barberblad og satte i 

gang. Og noen som har fått høre om dette, har vært så fordømmende. At jeg skulle ha brydd 

meg mer om de som blei vitner til det. Men det gikk ikke. Jeg var for sjuk. 

 Jeg har vært ganske heldig med tvangspersonene mine. Jeg har opplevd en veldig 

varme, selv midt i det verste: "Nå er det Kristin her som er viktigst", sa en politimann på 

sambandet mens jeg blei sydd og de skulle kjøre meg til Østmarka etterpå. Det var innbrudd 

et sted, men han valgte meg. Eller en gang de måtte vente litt på at tutoreringa skulle bli klar, 

men jeg var så full av motstand at de ikke kunne ha meg på legevakta i det hele tatt. Jeg fikk 

rom på glattcelle, men: døra var åpen og ei politi satt hos meg hele tida. Eller bare det at de 

holdt hånda på hodet mitt sånn at jeg ikke skulle dumpe i bildøra. Jeg la merke til det, og det 

betydde noe. Min opplevelse med politiet, når de kom, er at de stort sett brukte så lite makt 

som overhodet mulig. Akkurat så mye at jeg ikke klarte å få til å komme unna og akkurat sånn 

at jeg ikke klarte å skade meg, men heller ikke mer. En gang banka jeg hodet mitt inn i en 

murvegg. Politimannen da - han tok - i stedet for å bende meg vekk - bare hånda si mellom 

hodet mitt og murveggen. Det var akkurat nok. Og ikke minst: Symbolsk nok, det betydde: 

Jeg vil ikke at du skal få hjernerystelse. Og en annen god måte å bli hindra i selvskading på 
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var å sette seg bak meg, med ryggen min mot magen til hjelperen. Og så bli holdt med armene 

i kryss. Akkurat så mye at jeg fysisk var låst, men låst til et menneske. Og jeg er faktisk 

ganske glad for at politiet hadde en så stor rolle i livet mitt. De prøvde å få meg til å frivillig 

bli med dem til Østmarka, det gjorde de virkelig, men de forsto også at jeg sleit med et stort 

sinne mot Østmarka. Så en politimann sa til meg: "Ring oss i stedet. Vi kommer, vi." Og ja, 

jeg tror at han ville ha kommet. 

 Men - jeg har også opplevd vond tvang, dårlig tvang, helt gale beslutninger. En gang 

ble jeg i en annen by kledd naken av to mannlige politifolk på jakt etter flere barberblader. En 

helt sinnssyk uverdighet, å bli tvunget naken. Men like ille: En sånn tvang hadde jo ingen 

mening: Da skulle jeg i alle fall få til å skjære meg, hvilket jeg også gjorde - og de ble naturlig 

nok kjempeforbanna. Og da de kom med meg inn på akuttavdelingen i Trondheim, sa de til 

sykepleieren som tok i mot: ”Hu er helt vill”. Og jeg tenkte inni meg ”Nei. Nei, jeg er ikke 

det. De brukte makt uten å snakke med meg, uten å spørre hva jeg trengte”. For mye makt 

vekka trassen i meg, en intens vilje til å kutte meg, det ga store krefter. Jeg velta en gang digre 

metallskap for å finne et sted å kutte meg, jeg ødela dusjen, jeg bendte i stykker dørhåndtak 

og prøvde å lage ting jeg kunne skade meg med. "Skal det være på den måten, så skal jammen 

de få se", husker jeg at jeg tenkte. 

 Noe av det samme, den ene gangen jeg har liggi i reimer - på et sykehus i en annen by. 

Da jeg knuste en kopp for å kutte meg, prøvde de ikke engang å prate med meg for å roe meg 

ned, de bar meg rett i belteseng. Og der blei jeg, sintere og sintere i over fire døgn. Jeg har 

aldri, aldri vært så dårlig som i de døgna. Da virkelig mista jeg kontroll. Men mye viktigere, 

jeg mista verdi, jeg var noe som bare lå der, nesten uten at noen snakka til meg. Og jeg forsto 

jo den bakenforliggende viljen om å beskytte meg. Jeg forsto jo helt fint at det var med gode 

intensjoner. Men det funka bare ikke. Da satte jeg jo bare alle krefter inn på å skade meg - så 

jeg slo på meg et blått øye og jeg beit hendene mine så hardt at jeg har arr etter det. Og de 
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ringte Trondheim og sa hvor umulig jeg var, og de i Trondheim skjønte ingenting, hvordan 

det hadde kunnet gå så langt. De fra Trondheim mente jo det ikke trengtes tvang og kom og 

henta meg. Og sa det ikke var nødvendig med transportreimer - bare hør det ordet - de mente 

de kunne ta meg med hjem uten. Men jeg var jo ikke helt i vater etter å ha vært - i 4 døgn - 

"bare noe som lå der". Men da jeg på flyplassen gikk for å dunke hodet, kom den ene 

sykepleieren som kjente meg bort til meg, nappa meg bare forsiktig i ermet og sa "Ikke gjør 

det, Kristin. Ikke nå når jeg er sammen med deg." Og det var så godt. Ikke makt, men tillit. 

Og når jeg fikk tillit fra dem, var det lettere å få tillit til dem. Og det må jeg jo også si, at 

denne beltelegginga ikke bare var kjip for meg, men også en utrolig dårlig utnyttelse av 

ressursene på det sykehuset. I stedet for å sitte en time, to timer sammen med meg for at jeg 

skulle kunne klare å hente meg inn igjen og klare å legge kuttetankene litt bort, brukte det 

sykehuset fastvakt utenfor døra til rommet mitt i fire døgn. Og jeg tenkte sånn: Skal jeg slutte 

å kutte meg, må jeg være verdifull nok til noe annet enn å ligge her. 

 Men det er jo ikke alltid lett å vite, når tvang er helt nødvendig, og når det bare vekker 

mer trass og planer. Under den første innleggelsen min, da Østmarka ikke kjente meg, blei jeg 

fotfulgt i en periode. Men det gikk ikke. Da skulle jeg i alle fall kutte meg, men mer: Da var 

det jo konstant ett menneske til som hele tida tenkte på selvskading, og da var det i alle fall 

ikke lett for meg å ikke tenke på det. For mye tvang kan lett føre til en stillingskrig, tror jeg, 

der alt dreier seg om å skade seg eller ikke, komme seg ut eller ikke, i stedet for å bruke de 

samme kreftene på å bli bedre. Å sette hardt mot hardt, stramme grepet, sette opp steile 

fronter, det ødela jo muligheten min til å snakka om andre ting, det som jeg egentlig trengte 

hjelp til. Gamle opplevelser, avvisninger, lære meg å bli mer sosial, få seg flere venner, takle 

konflikter med venner, hvordan jeg skal holde ut å være sinna uten å kutte, hvordan skal jeg 

holde ut å være trist uten å kutte, hva kan være fint å gjøre i stedet, hva liker du å holde på 
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med, hva med fretex, hva med kaniner, åssen takler man at kaninen dør - alt det som en 

innleggelse virkelig kan brukes til. 

 I begynnelsen, ja, så kutta jeg meg mye, også når jeg var innlagt. Men ettersom de mer 

og mer fikk kontakt med meg, og jeg mer og mer tillit til dem, lagde vi en avtale om å ikke 

kutte i avdelinga, det ville medføre umiddelbar utskrivelse. Og målet med den avtalen var jo å 

presse meg til å øve på å oppsøke hjelp. For det er ganske så mye mer overkommelig å 

oppsøke hjelp når det maks er ti meter å gå, i stedet for 1 time, sånn som det er hjemmefra. 

Men jeg måtte øve, og det var vanskeligere enn jeg tror noen helt kan forstå. 

 Noen ganger, etter andre og tredje gangs sying på samme dag, sa jo legene på 

legevakta: "Vil du ikke, så skal du." Mens vakthavende på Østmarka sa, da jeg kom dit: Så du 

ber om en innleggelse. En vridning som føltes fryktelig urettferdig ut der og da, men som jeg 

tror var veldig viktig i forhold til det å ta ansvar for meg sjøl, klare å si noen ting, gi meg sjøl 

en stemme. Bruke min egen stemme til å si: "Jeg trenger andre mennesker. Ja, jeg vil helst ha 

hjelp." Og jeg tenker at tvang kan være nødvendig for å redde liv. Men det var også med på å 

redde livet mitt, å hjelpe meg til å få en stemme. Noe av det mest skada i meg var ikke å ha 

opparbeida en evne til å snakke om meg selv. Og jeg tenker nå: Hvor fint er vel ikke det, nå å 

kunne det? Nå å kunne være i en gjensidig samtale? Å ha en stemme som blir hørt på og lytta 

til og som er respektert? Være et menneske som blir tatt på alvor, med en vilje som blir tatt på 

alvor? 

 Det var ikke lett for meg å leve i all denne selvskadings-hverdagen. Men det kan 

jammen ikke ha vært lett for hjelperne mine heller. De måtte ha en rimelig stor dose is i 

magen. Men - de var overbeviste om, og sa til meg, at det ville være en bjørnetjeneste og ha 

meg innlagt på ubestemt tid. Skulle jeg lære å takle påkjenninger, måtte jeg jo oppleve dem. 

Og skulle jeg lære å like livet, måtte jeg jo prøve meg i det, sammen med mennesker som ikke 

fikk betaling for å snakke med meg. Men det var ganske farlig også, at jeg var så mye aleine. 
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Og jeg forstår jo godt ønsket fra mange hjelpere, om å gjøre det tryggest mulig. "Bare det ikke 

skjer på min vakt", hørte jeg på et foredrag jeg var på. Men jeg tror at man i mange tilfeller 

kanskje er nødt til å slippe opp noe av det man skulle ønske seg av tvangs-beskyttelse. Mine 

hjelpere brukte tida til at jeg skulle klare å finne egen motivasjon og egne krefter til å stå imot 

kuttrangen. Finne egen vilje til å holde meg i live. Oppleve at livet også kan være godt. Selve 

målet i behandlingen.  

 En veldig viktig del av å unngå tvang for meg, var å ha åpen retur, at jeg når som helst 

kunne komme og legge meg inn, 1-3 døgn, uten å måtte gå via legevakt - og uten at en 

tilfeldig vakthavende som ikke kjente meg skulle lure på hva han skulle gjøre. Jeg var 

ferdigvurdert, så når jeg ba om hjelp skulle de alltid stille opp. Det tok riktignok ganske lang 

tid før jeg greide å stole på at det tilbudet virkelig var ekte, men etter hvert blei jeg jo mer og 

mer i stand til å komme kuttinga i forkjøpet. Jeg kunne få den verdigheten det er i å ta grep 

om livet mitt, uten at noen andre tar over styringa, og uten at jeg blei så akutt sjuk at jeg levde 

i tynne tråder. For meg har det vært overmåte viktig å ha et reelt og akutt alternativ til kutting. 

Uten å blameres med politi og tilskuere, og uten å miste stemmen. "Det er det lureste jeg har 

hørt på lenge", sa en overlege en gang jeg ba om hjelp. 

 Men midt i alt å klare å mestre i hverdagen, klare å bli mer og mer tydelig, er det godt 

å bli gjetta, bli forstått - uten at alt ligger på meg og min verbale evne og det å kunne 

overvinne skam og verdiløshet. En sykepleier viste en sånn forståelse en gang var blitt låst inn 

hoveddøra, men nekta å bli med inn neste dør og inn i avdelinga. Han satt med meg i over en 

time. Uten å bruke makt sa han at jo, han trodde de kunne hjelpe meg. Men så, mens vi satt 

der, kom en annen pleier med en pasient og ville inn. Men min sykepleier bare rista på hodet 

mot dem som et tegn på at de måtte gå inn en annen dør, langt unna. Min sykepleier viste meg 

på denne måten at han forsto at jeg, med en åpen dør, ville løpe vekk. Og det var så godt. Han 

forsto litt av hvor vanskelig det kan være. Jeg hadde en tilsvarende opplevelse en gang i møte 



10 
 

med overlegen. En gang jeg var sendt inn på tvang, møtte han meg straks til samtale og sa: 

”Vi kan ikke ha deg her på tvang”. Og jeg sa ”Nei vel, da går jeg”. Og han svarte: ”Men da 

kutter du deg bare mer og så kommer du hit igjen. Vi vil gjerne hjelpe deg, ta litt vare på 

deg”. Han viste meg - både at han forsto hva som ville skje, hva vi begge visste ville skje, 

men han kom også med et alternativ, en vilje til å hjelpe. For oss er livet ditt verdt noe, sa han. 

 Jeg måtte flere ganger bli tvunget inn til Østmarka, de måtte det, for å redde meg, 

redde livet mitt. Men tvang er ikke en veldig verdig måte å bli møtt på. En god venn av meg 

så meg ved en tilfeldighet en gang jeg blei henta av politiet. Noe som kosta meg vennskapet 

med ham. Det blei for vanskelig, han måtte trekke seg ut. Men jeg har som sagt vært heldig i 

tvangen. Den har ikke gått ut over min egen følelse av verdighet. Jeg var ikke helt uenig i 

tvangen, uansett hvor mye jeg ikke sa ja til hjelp. Jeg ville, og ønska også at noen skulle vise 

seg sterkere enn undergangskreftene mine. Så jeg blei nok mer med på tvangen, tross alt, enn 

tilfellet er for mange. Og da blir ikke verdigheten så skada, tror jeg. 

 Ei jeg kjenner i en annen by snakker hele tida om det jævla sykehuset, det jævla akutt-

teamet. Noe jeg tenker veldig skaper og sedimenterer en kamp, motvirker muligheten til å få 

god hjelp og gi god hjelp. Selv har jeg som sagt fått motstanden som tema: Hvorfor vil du 

ikke komme hit, hvorfor har du alltid barberblader liggende, hvorfor vil du lure oss og 

gjemme dem unna når du er her, hvorfor gjør du det så vanskelig for deg selv? Jeg tror sånne 

samtaler er så essensielle, men at de blir svært forsømt i norsk psykiatri. Jeg er ganske 

overbevist om at svært mye tvang kunne ha vært unngått om man hadde hatt samtaler om 

selve behandlingen: Hvorfor de tenker og gjør som de gjør. Og da er det jo uten tvil mye 

lettere å bli med på det i neste runde. Og høyst sannsynlig kan nok mange tenke: Men det er 

jo ikke tid til sånne samtaler - også. Men jeg er ganske sikker på at man kan spare tid, at 

samarbeidet med det kan bli langt bedre og innleggelsene kortere. Men viktigere enn det 
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økonomiske, er jo det menneskelige, å kunne kjenne den verdigheten en sånn involvering kan 

gi. Når man lettere forstår, kan man jo lettere delta.   

  Setningen: "Jeg respekterer deg, bare ikke vilja di", den går ikke an å forstå. Jeg tror 

man må ha samtaler om tvangen. Jeg fikk det. Og de kunne si: "Men det er også å vise respekt 

for deg, å si at livet ditt er verdifullt." Og ja, jeg tror at det å bruke tvang på mange måter kan 

være respekt for noe enda dypere. Det er som å si: "Du har så stor verdi at vi vil gjøre alt vi 

kan for å beskytte deg." Noe som vel er helt motsatt av hva vi lett kan tenke om tvang, tvang 

som en entydig bruk av makt. Men det er en opplagt - og kolossal - forskjell mellom det å 

være velmenende og makt-menende. Jeg har hele tida forstått at bruken av tvang i mitt tilfelle 

var velmenende. Og det er ganske lett å se en forskjell: Makt kan helt fint utføres uten 

følelser. Mens jeg opplevde jo, at de hadde følelser. "Det gjør noe med oss, at du er voldelig 

mot deg selv", sa de. De er kanskje nødt til å redde liv. Men denne setningen innebærer en 

omsorg som går lenger enn det de må tilby. Den betyr følelser. De var ikke likegyldige, som 

hjelpere, de var tvert imot berørte og ville svært sterkt at jeg skulle ha det bra. "Jeg har lurt på 

hvordan du har hatt det", sa en hjelper til meg. Jeg hadde vært i tankene hennes. "Det er vondt 

å tenke på at du kanskje sitter og skader deg", sa en annen. "Den skjæringa di, den bekymrer 

oss."  Eller en gang jeg hadde kutta meg på en offentlig do. Politimannen som brøyt opp døra 

sa - da han så meg og blodet: "Faen". Det var vondt å se, også for en garva politimann - så 

mye at han måtte banne. Og faktisk kjentes det som å bli sett. Han syntes ikke det var ok at 

livet mitt var sånn. Det gjorde noe med ham. Eller en ekstravakt som fant meg bak ei dør på 

sykehuset, også han pusta svært fort - av redsel. Han var redd for at jeg skulle dø. Det gjorde 

noe med ham, at jeg hadde prøvd på det.  

 Jeg er i live takket være tvang. Jeg står her nå og er levende. "Men det var jo ikke 

akkurat gitt at det ville gå sånn", sa ei av vennene mine for litt siden. Og nei, det var ikke det. 

Men jeg kjenner nå, at jeg er glad for at det "blei sånn".  
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 Tvang har med verdighet å gjøre. Uten tvil står verdigheten i fare ved bruk av tvang. 

Men - tvang kan også gi uttrykk for verdi-het. At jeg har verdi som menneske og derfor må 

beskyttes. "Ta godt vare på 'a", ropte en mann etter politiet mens de bar meg inn i bilen sin. 

Og det var jo akkurat det de ville. 

 

 

 


