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Livskvalitet har ulike dimensjoner  

•Emosjonelt velvære 
•Mellommenneskelige relasjoner  
•Materielt velvære 
•Personlig utvikling  
•Fysisk velvære  
•Selvbestemmelse  
•Sosial inkludering  
•Rettigheter 
 
 



Historie 

• Prinsipielt hadde åndssvakeomsorgen to målsettinger. Den ene var den enkeltes behov 
for hjelp for å oppnå en så optimal utvikling som forutsetningene tillot. Den andre tok 
utgangspunkt i samfunnets behov for å oppfostre, utdanne og utvikle gode 
samfunnsborgere. Det hevdes i NOU 1973: 25 s. 7  at disse to aspektene kunne falle 
sammen, men det kunne også føre til at det ”oppstår spenningsforhold mellom det 
enkelte individs behov og samfunnets”.  
 

• Forholdene knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming ble 
løftet fram i den offentlige debatten utover 1970- tallet da rettssikkerhetsproblemer knyttet 
til institusjonsomsorgen kom i søkelyset. De overgrepssakene som kom frem i 
massemedia, må ansees som toppen av et isfjell (NOU 1991:20). Røkkeutvalget s. 245 
bemerker at det neppe har vært hjemmel for å holde personer med utviklingshemming 
tilbake i institusjon eller benyttelse av annen tvang i behandling i åndsvakeomsorgen og 
helsevernet for personer med utviklingshemming. Røkkeutvalget var med å la grunnlaget 
for loven slik vi kjenner den i dag gjennom helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. 
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Tvang er aktuelt faglig, politisk og i media 
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http://forskning.no/2015/03/utviklingshemmede-bor-fa-si-sin-mening-tvang-mot-dem
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https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=62878


Historie 

• Etter avviklingen av helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU) 
har det inntil nylig vært mindre fokus på de skadevirkninger offentlig bruk 
av tvang og makt kan føre til for personer med utviklingshemming. Når 
personer med utviklingshemming opplever krenkelser og overgrep, tenkes 
det i denne sammenhengen ikke bare på voldshandlinger som skjer som 
konkrete lovbrudd, men også krenkelser og handlinger som utføres av 
ansatte som yter tjenester med hjemmel i kapittel 9 i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Bruk av tvang og makt reiser en rekke etiske 
problemstillinger knyttet til rettssikkerhetsaspekter som selvbestemmelse, 
frihet og verdighet. 

 
• Professor Aslak Syse beskriver utviklingen med økning av lovregulering 

av tvangsbruk, som velferdspaternalisme. For personer og grupper i 
befolkningen som historisk sett har vært mer utsatt for paternalisme enn 
noen andre, er dette rettslige teoretiske perspektivet helt sentralt. Det er 
imidlertid i liten grad beskrevet, utviklet og utforsket.  



Evaluering av 6A og 4A 

• Evalueringen av kapittel 6A viste at bestemmelsene bidro til redusert bruk av tvang 
og makt og til en høyere erkjennelse av tjenestemottakerens rett til respekt for sin 
integritet og selvbestemmelse (IS-10/2004 s. 5).  

• På oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet har Nordlandsforskning i etterkant 
gjennomført en evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A i perioden januar 
2007 til januar 2008. Undersøkelsen har imidlertid ikke direkte tilgang på de 
hendelser det berettes om. Undersøkelsen (ibid) viser til at informantene er 
samstemte i at loven har bidratt til at bruken av tvang og makt overfor denne 
gruppen har gått betydelig ned de siste årene.  

• En helt ny studie som også benytter et utvalg som ikke kan generaliseres er fra 
Dragsten og Søndanaa (2014). De har gjennomført en studie der de spør 
fylkesmannen og et utvalg ansatte i Sør-Trøndelag. De viser også til at tvangen har 
gått ned.  

• Det finnes flere andre studier som peker i samme retning i form av at tvangen har 
gått ned (se eksempelvis i avhandlingen til Ellingsen 2006) og som benyttes til 
inntekt for at tvang og makt er redusert siden innføringen av den gang kapittel 6A. 



Hvor mange er det vi snakker om? 

• Fra en nasjonal rundspørring (Ot.prp.nr. 58 1994-1995 s. 10) finnes det 
indisier på at 600 personer med utviklingshemning utsettes for tvang og 
makt fra sine tjenesteytere.  
 

• Helsetilsynet (2000) fastsetter tallet på personer som opplever bruk av 
tvang og makt til rundt 1000 voksne personer med utviklingshemming av 
moderat eller alvorlig art og 200 personer med autisme som har alvorlige 
atferdsavvik eller psykiske lidelser. Med alvorlig atferdsavvik henviser man 
til alvorlighetsgraden ved å skade seg selv eller andre fysisk  
 

 
 
 



Omfang av registrert tvang og makt 

 
• Totalt ca 21000 som tar i mot 

kommunale tjenester.   
• Totalt 2001 personer med 

vedtak I 2014 (Helsetilsynet 
2015). 

• Over tid er det grunn til å 
anta at over 25% av alle 
personer med 
utviklingshemming, utsettes 
for bruk av tvang og makt 
etter helse- og 
omsorgstjenestlovens kap. 9. 
(Ellingsen og Berge 2011) 

• 90 % er kopi av forrige års 
vedtak (Sintef 2011). 



Omfang av registrert tvang og makt 

 
• Totalt ca 21000 som tar i mot 

kommunale tjenester.   
• Totalt 2001 personer med vedtak I 2014 
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• 90 % er kopi av forrige års vedtak (Sintef 
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• Over tid er det grunn til å anta at over 
25% av alle personer med 
utviklingshemming, utsettes for bruk av 
tvang og makt etter helse- og 
omsorgstjenestlovens kap. 9. (Ellingsen og 
Berge 2011) 



Den registrerte tvangen er ikke på vei ned  

• Forventninger om at mer kunnskap om personer med 
utfordrende atferd, mer kunnskap om andre løsninger 
enn å bruke tvang og mer trening i å fatte vedtak skulle 
føre til færre beslutninger og vedtak overfor færre 
personer, har ikke blitt innfridd. 
 

• Er det kvaliteten på tvangen som har blitt bedre? 
• Brukes det mindre tvang ovenfor hver enkelt person? 
• Registrerer vi bedre og bedre? 
• Bruker vi tvang fordi vi ikke får til noe annet, fordi det 

har blitt vanlig? 



Intet nytt under solen 

• Finner dokumentasjon på at tjenesten mangler kvalifisert 
personale i Lossius I og II, Røkkeutvalget etc.  

• Fylkesmannenene kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra 
utdanningskravet. De støtter seg på habiliteringstjenestene i 
sin overprøving av vedtak og i dispensasjonssøknader. I 
3% av søknadene sier de nei til dispensasjon (Ellingsen, Berge og Lungwitz 
2010).  

 
 



Utdanning  

• Rundt 90% av kommunene søker om dispensasjon 
fra utdanningskravet. Tallet er relativt stabilt for 
perioden vi har hatt lovregulert tvangsbruk etter 
sosialtjenesteloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven 

• Problematikken vedrørende dispensasjonskrav synes 
ikke å løses selv om utdannet personale er 
tilgjengelig i kommunene.  



Faglig forsvarlighet 
 

• § 9-7 bokstav b og c, «Kommunens 
saksbehandling» påpeker kravet om 
faglig forsvarlighet. 
– Profesjonell tjenesteyting må forankres i 

fagkunnskap, og det må være dokumentert 
sammenheng mellom de tiltak som anvendes 
og de resultater som oppnås. 

– Metoder må i rimelig grad være anerkjent i 
fagmiljøet gjennom forskningslitteratur.  

• I mindre grad vist til i de 75 vedtak og 321 
meldinger som NAKU gjennomgikk (Ellingsen, 
Lungwitz og Berge 2009). 

 

http://naku.devel-aws.nymedia.no/sites/default/files/files/Rapport_helsetilsynet_febr2009%20(3)-2.pdf


Faglig og allment skjønn 1 av 2 

 
• Det er utbredt og uttalt syn fra kontrollorganet (Fylkesmannen), at 

hovedproblemet er at kommunene mangler nødvendig personell. Det er 
også enkelte som er noe ambivalent i forhold til begrunnelsen for 
kompetansekravet. Til det siste hevdes det blant annet at relasjoner og 
kjennskap til vedkommende trolig er vel så viktig som utdanning, om ikke 
viktigere.  

• Det er viktig å holde orden i to forhold.  
– Det første dreier seg om skillet mellom et allment og et faglig skjønn.  
– Det andre dreier seg om den mer allmenne forståelsen av viktigheten av kompetanse og 

samfunnets og enkeltpersoners interesser knyttet til en satsing på å tilby det beste man 
har, i særdeles viktige og potensielt krenkende situasjoner og særlig der samfunnet 
griper inn med bruk av tvang overfor enkeltpersoner (Ellingsen og Berge 2011).  

 



Faglig og allment skjønn 2 av 2 

 
• Når det gjelder faglig skjønn versus et allment skjønn, så er det slik at for at 

en avgjørelse og handling skal være faglig; kreves det at den bygger på 
kjente og tilgjengelige metoder/ teorier innen et fagfelt. Det stilles krav om 
faglighet/ vitenskapelighet i tilknytting til avgjørelsen. Kravet om 
etterprøvbarhet vil stå sentralt. En forutsetning for videreutvikling av det 
faglige skjønnet, er at det akkumuleres kunnskap om skjønnsutøvelsen. 
Her vil forskning og faglitteratur spille en sentral rolle. Det må analyseres 
hvilken systematikk man bygger på i skjønnsanvendelsen. Følgende 
elementer er nevnt som vesentlige for en systematisk faglig 
skjønnsanvendelse (Ellingsen og Johansen 1999): 1) fakta om situasjonen, 2) aktuelle 
faglige vinklinger, 3) fordeler og ulemper ved ulike tilnærminger, 4) 
virkninger på lang og kort sikt, 5) risikofaktorer og usikkerhet, 6) personlig 
integritet og rettssikkerhet, 7) relasjoner til andre personer og 8) en samlet 
kritisk vurdering. 



Omfang av utfordrende atferd 

Omfanget av utfordrende atferd er beregnet på ulikt vis i internasjonal 
litteratur. Det samme kan sies, til en hvis grad, i forhold til hvem som 
regnes å ha psykisk utviklingshemming. Flere studier viser til at 
utfordrende atferd finnes hos rundt 10-15% hos personer med 
utviklingshemming. Ellingsen, Berge, Lungwitz (2011), Holden og Gitlesen (2006), Emerson (2001) 
 

Samtidig psykisk lidelse og utfordrende atferd blir beskrevet i et omfang 
mellom 6-40% (Stubrud 2015).  



Forståelse av Utfordrende atferd   

• Kulturelt avvikende atferd som er så intens, frekvent 
eller langvarig at den fysiske sikkerheten til personen 
selv eller andre er alvorlig truet, eller atferd som i stor 
grad begrenser eller hindrer tilgang på vanlige 
tjenester i samfunnet (Emerson 2001, IS-10/2015) 

 
• I definisjonen refereres det til kultur. Kultur endres 

over tid og toleransen for at man bryter kulturelle 
normer er ulike i forskjellige miljøer. Å fastslå om en 
handling bryter med en norm er derfor vanskelig. Det 
er viktig å være bevisst hvem atferden er en utfordring 
for. I tjenesteyting kan man lett legge egne normer og 
verdier til grunn og tro at disse er de samme for alle. 
Det er nødvendig at flere er med på å definere om 
atferden er en utfordring, og vurderer på hvilken måte 
dette påvirker vedkommende. 
 



Forståelse av Utfordrende atferd 

• Grunnleggende forståelsen av 
utfordrende atferd bygger på en 
erkjennelse av at atferden oppstår på 
bakgrunn av at brukeren lever i kontakt 
med sine omgivelser. Det er brukeren og 
omgivelsene i relasjon til hverandre som 
stort sett gjør at utfordrende atferd kan 
oppstå. Denne forståelsen er i dag 
utbredt i nasjonal og internasjonal 
forskning. Den engelske betegnelsen er 
challenging behavior. Denne måten å 
forstå utfordrende atferd på er i 
prinsippet den samme som ligger til 
grunn for den relasjonelle modellen (gap 
modellen) i St.meld. nr. 40 (2002-2003) 
Nedbygging av funksjonshemmende 
barrierer side 8-9.   
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5a8122df4dee44a38beb1ca42698b490/no/pdfs/stm200220030040000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5a8122df4dee44a38beb1ca42698b490/no/pdfs/stm200220030040000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5a8122df4dee44a38beb1ca42698b490/no/pdfs/stm200220030040000dddpdfs.pdf


Miljøterapi vs service 

Når man arbeider med å finne ut hvorfor noen har utfordrende atferd og hva som er årsaken 
bør man minimum sjekke ut følgende: 
 
·         Somatiske og nevrologiske faktorer 
·         Kvalitet på samhandlingen mellom bruker og tjenesteyter 
·         Opplevd livskvalitet og eventuell mistrivsel 
·         Psykisk lidelse 
·         Kombinasjon av de foregående punktene 
·         Selvbestemmelse og hvordan man deltar i å utarbeide tjenestetilbudet 
·         Stabilitet i nære relasjoner, inkludert familie og tjenesteytere 
·         Individuelt tilpassede tjenester og omfang av tjenester 
·         Fysisk tilrettelegging av hverdagen 
·         Holdninger, kommunikasjonsformer, samværsformer 
·         Organisering av tjenesten 
·         Kompetanse hos tjenesteytere 
 
Du kan lese mer om denne sjekklisten på side 43 i rundskrivet.   
 



Hva skjer når vi bruker Tvang og makt? 

Bruk av tvang og makt anses som svært inngripende og som en siste utvei for 
å hindre vesentlig skade. Å erfare å bli utsatt for tvang og makt i 
enkeltepisoder og over tid er å regne som svært belastende. 
 
Internasjonal litteratur indikerer at personer med utviklingshemming som 
utsettes for bruk av tvang og makt vil erfare en rekke negative konsekvenser, 
både før, under og etter en slik handling. De negative konsekvensene kan 
være smerte, utilpasshet, skade og i verste fall død. I tillegg er det en forhøyet 
risiko for at personer som opplever tvang og makt innenfor alle kategorier 
opplever engstelse, depresjon og post traumatisk stress om de ikke får 
adekvat behandling og oppfølging [12]Hawkins, S., Allen, D. & Jenkins, R. (2004): The Use of Physical Interventions with People with 
Intellectual Disabilities and Challenging Behavior – the experience of Service Users and Staff Members. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2005, 18, 19–
34.[13]Fish, R., & Culshaw, E. (2005): The last resort?: Staff and client perspectives on physical intervention. Journal of Intellectual Disability 9(2), 93-107.[14]Parkes, J. (2000): 
Sudden death during restraint: a study to measure the effect of restraint positions on the rate of recovery from exercise. Medicine, Science, And The Law 40(1), 39-
44.[15]Paterson, B. (1998): Restraint and sudden death from asphyxia. Nursing Times 94(44), 62-64.[16]Paterson, B., Bradley, P., Stark, C., Saddler, D., Leadbetter, D., & 
Allen, D. (2003)[17]Reay, D. T. M. D., Howard, J. D. M. D., Fligner, C. L. M. D., & Ward, R. J. M. D. (1988): Effects of Positional Restraint on Oxygen Saturation and Heart Rate 
Following Exercise. American Journal of Forensic Medicine & Pathology 9(1), 16-18.[18]Sequeira, H., & Halstead, S. (2001): "Is it Meant to Hurt, is it?": Management of 
Violence in Women With Developmental Disabilities. Violence Against Women 7(4), 462-476.[19]Turk, V., & Brown, H. (1993): Sexual abuse of adults with learning disabilities: 
results of a two year incidence survey. MentalHandicap Research(6), 193-216.[20]Bakken, T.L, Foss, N. E. (2012): Posttraumatisk stresslidelse. Psykisk lidelse hos voksne 
personer med utviklingshemming. Oslo. Universitetsforlaget. (red. Bakken, T.L., Olsen. M. E.) 133-144.. 



Oppdragsforskning for Budir 

• Som et overordnet tema for prosjektet er 
selvbestemmelse sett på som vilkår og mulighet 
i situasjoner hvor tvang og makt brukes, og hvor 
rettssikkerheten trues.  

• Prosjektet «Selvbestemmelse og bruk av tvang 
og makt» har sitt utgangspunkt i det samme 
skjæringspunktet som ligger i de to sentrale 
rettsgodene nedfelt i formålsparagrafen til helse- 
og omsorgstjenestelovens kapittel 9,  

– På den ene siden retten til å bestemme selv 
– På den andre siden behovet for å kunne hindre vesentlig 

skade.  

 



 Data  

 
• Studien reiser problemstillinger som først og fremst handler om 

hvordan utviklingshemmede selv opplever situasjonen, hva slags 
erfaringer de har, hvordan de tenker om situasjoner som oppstår, 
hva slags innsyn og påvirkning de har.  

• Undersøkelsen bygger på semistrukturerte intervju av i alt 13 
voksne personer med utviklingshemming. Alle som intervjues har 
opplevd bruk av tvang og makt etter sosialtjenesteloven og eller 
helse- og omsorgstjenesteloven.  

• Alle deltar basert på frivilling informert samtykke. 



Selvbestemmelse 

• Retten til å bestemme over seg selv og sitt eget liv er nedfelt i den 
europeiske menneskerettighetskonvensjonen fra 1950 og i flere 
særlovgivninger.  

• Å bestemme over eget liv er en av de viktigste forutsetningene for 
en positiv utvikling og for egen identitet (NOU 1991;20).  

• Tidligere undersøkelser av utviklingshemmedes levekår har vist at 
utviklingshemmede mangler selvbestemmelse på vesentlige 
livsområder (Tøssebro og Lundeby 2002, Söderström og Tøssebro 2011, Ellingsen og Kittelsaa 2010).  

 



Selvbestemmelse 

 
• Hvordan bestemmer du? 

 



12 

Uke 15 



Selvbestemmelse – Hvordan er det vi kommuniserer 

 
 



Selvbestemmelse 

• De fleste i vårt samfunn tar retten til selvbestemmelse som en selvfølge og 
i vårt velferdssamfunn blir aktørskap og selvbestemmelse i økende grad 
vektlagt i relasjoner mellom forvaltningen og brukere (Sandbæk 2001 i Ellingsen og Kittelsaa 
2010).  

• Selvbestemmelse er noe som må læres på lik linje som mye annet, man 
trenger erfaringer både i å feile og lykkes (NOU 1991:20, Ellingsen 2007).  

• Økt selvbestemmelse blir sett på som et virkemiddel for å redusere tvang 
og makt. 
 

 



Om å få ting til å skje 

 
• Å ha selvbestemmelse er ikke en funksjon av hvor mye man 

kan gjøre for seg selv, med egne handlinger, men snarere en 
funksjon av hvor mye man er i stand til å få ting til å hende i 
livet sitt.  

(Wehmeyer 1998) 

 





Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 

• Formålet med reglene i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 er å hindre at 
personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for 
vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt. 
Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og 
psykiske integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med brukerens 
eller pasientens selvbestemmelsesrett. Ingen skal behandles på en 
nedverdigende eller krenkende måte. 

• § 9-3. Rett til medvirkning og informasjon Tjenestetilbudet skal så langt som 
mulig tilrettelegges og gjennomføres i samarbeid med brukeren eller pasienten. 
Brukeren, pasienten, pårørende og verge skal høres før det treffes vedtak om 
bruk av tvang og makt etter reglene i kapitlet her og gis informasjon om adgangen 
til å uttale seg i saker som skal overprøves, klageadgang og adgangen til å bringe 
vedtaket inn for tilsynsmyndighet og tingretten. 

• I kravet til kommunens saksbehandling finner vi den siste paragrafen som 
understreker dette temaet. § 9-7. Kommunens saksbehandling bokstav f. 
opplysning om hvilken holdning brukeren eller pasienten og dennes representant 
har til tiltaket. 



Bistandspersoner sitt synspunkt  

rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge 

• Søderstrøm og Tøssebro (2011) gjennomførte en 
replikasjon av levekårsundersøkelsene som ble 
gjennomført i 1989, 1994, 2001. Deres funn (ibid) er at 
personalet vurderer selvbestemmelsen til å være tilbake 
på nivået man hadde rett etter avviklingen av HVPU. De 
skriver videre at til tross for en forsterkning av ideologien 
om medvirkning og selvbestemmelse, og til tross for at 
selvbestemmelse i noen grad har utkonkurrert 
normalisering som mantra, er personalets vurdering på 
konkrete spørsmål at selvbestemmelsen er redusert det 
siste tiåret.  
 



Bruker – pasient sitt synspunkt   
• Forskning knyttet til personer med utviklingshemming har 

internasjonalt stort sett dreid seg om undersøkelser 
basert på informasjon gitt av ansatte, familie og fra 
observasjoner.  

• Utviklingshemmedes egne tanker og stemmer har i 
mindre grad blitt hørt og det har heller ikke vært fokusert 
på (Taggert mfl., 2009). Forskningen har en tendens til å 
dreie seg ”om” i stedet for ”med” (Kiernan, 1999 i 
Taggert mfl., 2009). Det samme kan sies i norsk 
sammenheng.  

• Det er et tankekors at utviklingshemmede blir ekskludert 
fra studier som handler om deres dagligliv og levekår.  



Bruker – pasient sitt synspunkt 
 

• Når det gjelder norsk forskningen og nasjonale utredninger og rapporter 
finnes det lite om utviklingshemmedes egne tanker og meninger, om den 
tvang og makt som utøves. Temaet er eksempelvis ikke berørt i 
Helsetilsynets gjennomgang av bruk av tvang og makt for perioden 2000 – 
2007 (Helsetilsynet, 2008) eller i Helsetilsynets årlige tilsynsmeldinger.  

• Det samme gjelder Helsedirektoratets evalueringen av sosialtjenestelovens 
kapittel 4A gjennomført av Nordlandsforskning (2008).  

• Ikke vist til i de 75 vedtak og 321 meldinger som NAKU gjennomgikk 
(Ellingsen, Lungwitz og Berge, 2009). 

• Sintef (2011) bemerker at Fylkesmannen, i sin overprøvinger av 
kommunalt fattede vedtak om tvangsbruk, i liten grad etterspør brukerens, 
hjelpeverges og pårørendes holdning.  

 



Bruker – pasient sitt synspunkt 
 

 



Hva sier de? 
 

• Begrepet selvbestemmelse er for flere av informantene ukjent, men 
det begrepet som de alle sammen har et forhold til er «å bestemme 
selv». Alle kan fortelle at de liker å bestemme selv. 





 
 
•Det å bestemme selv ser ut til å være en aktiv handling som for informantene 
knyttes til noe fast og objektivt. Eksempelvis - Jeg bestemmer når jeg skal stå 
opp. Samtidig så sier de at det å bestemme selv ofte er styrt av hva personalet 
kommer til å si. Den ene informanten viser til at man helst må gjøre slik som 
personalet vil. Denne og lignende uttalelser viser ambivalensen i å benytte seg 
av sin rett til å bestemme selv. Det er virker som om det er uklart for stort sett 
alle informantene vi har snakket med at det å bestemme selv er en rettighet i 
form av et rettsgode. Selvbestemmelse for de vi har intervjuet dreier rundt tre 
forhold. 
 

1. Alle liker å bestemme 
2. De fleste områder hvor de bestemmer er i relasjon til noen andre 
3. Personalet har vetorett 



Hva sier de? 
 

• Ingen har deltatt i utformingen av vedtak, noen få har lest det etter at 
vedtaket er fattet.  

  
 

 



rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge 



Hva sier de? 
 

• De som blir eller har vært utsatt for fysisk tvang og makt benytter benevnelser 
som kan sies å ligge innenfor samme kategori når de skal beskrive hvordan 
tvangen har vært/er. Ordene som mange brukte for å beskrive tvangen var; 
vondt, redd, pyton og håper det ikke skjer igjen.  

• De sier det samme som utviklingshemmede i Storbritannia, USA og Canada 
(Jones og Kroese 2006, Hawkins mfl. 2004, Merineau-Cote og Morin 2014). 

• De sier det samme som pasienter i psykisk helsevern som ikke har en kjent 
utviklingshemming (Bernt 2009). 

• De sier det samme som barn i barnevernet uten kjent utviklingshemming 
(Ulset 2012). 

 
 



Hva sier de? 
 

 
 



Følger av tvang 

• Fire av informantene vi snakket med hadde opplevelser 
knyttet til sterke livshendelser forstått av oss som traumer. 
Eksempelvis var en person voldtatt, og flere personer måtte 
flytte fra barndomshjemmet mot sin vilje. Noen hadde 
også erfaringer med en massiv fysisk tvangsbruk som 
hadde forekommet over svært mange år. Livshendelsene 
slik de blir forklart av informantene er opptakten til vedtak 
om bruk av tvang og makt.  
 

• Å kunne identifisere angst, redsel, depresjon eller post 
traumatisk stress syndrom er viktig av flere årsaker. For det 
første for å kunne gi riktig behandling og oppfølging. For det 
andre at mer bruk av tvang vil kunne gi økt grad av 
problemer som igjen utløser bruk av tvang. Selvskading kan 
for eksempel være en respons på feil behandling og 
oppfølging. Alvorlig selvskading kan fylle kriteriet for 
vesentlig skade som igjen åpner for at tvang og makt etter 
kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven benyttes. Om 
tvang og makt blir brukt i denne situasjonen vil man kunne 
få en eskalering av selvskading. Man får en negativ spiral. 

http://naku.no/node/1270


Hva sier de? 
 

• Flere forstår ikke hvorfor at det blir benyttet fysisk tvang.  
 

• Det var flere i undersøkelsen til Hawkins mfl. (2004) som selv ikke skjønte hvorfor de 
ble utsatt for bruk av fysisk tvang. Samme funn i Berge (2011) og Merineau-Cote og 
Morin (2014). 
 

 
 

 
 
 

 
 



Hva sier de om restriksjoner av mat? 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Hva sier de? 
 

• Flere har forslag til andre løsninger eller har lyst til å finne andre 
løsninger 

• I liten grad finner vi i denne studien at informantene har 
fått informasjon som er tilrettelagt på en slik måte at de har 
forstått opplysninger om de vedtak kommunen har fattet om bruk 
av tvang og makt eller at de har deltatt i utformingen av disse 
vedtakene.  

• Få av informantene hadde erfaring med å snakke om temaet. 
• Våre informanter kunne overraskende lett snakke om sine opplevelser 

om tvang, sånn at vi kunne forstå dem. Da bør også helsepersonell 
rundt dem kunne gjøre dette.  
 



Pasient – bruker sitt synspunkt 

• I forhold til pasienter uten kjent utviklingshemming i det psykiske helsevernet i 
Norge har man hatt et fokus vedrørende pasientens opplevelse av å bli utsatt 
for bruk av tvang og makt (NOU 2011:9, IS-1370, Strack, K, M. og Schulenberg, S, E. (2009), Kjelling, L. og Wallsten, T. 
(2010)). Også på vei i barnevernet (Ullset 2012). 

 
• Bernt rapporten fra 2009 viser til at der pasienten blir med i beslutninger og 

der pasienten føler seg sett, hørt og møtt med respekt og verdighet kan dette 
redusere opplevelsen av tvang vesentlig (Bernt 2009).  

 
• En samarbeidstudie mellom Norge og Danmark, også gjeldende psykisk 

helsevern, viser at det var 58 prosent færre episoder på de avdelingene hvor 
pasientene deltok i behandlingsplanmøter, hadde mulighet for å påvirke 
avdelingens husorden eller hva som ble skrevet i journalen (Bak 2013).   

 



Rettsgoder betinges av personalet 

• Denne undersøkelsen viser at krav representert gjennom personalet er 
styrende for hva informantene oppfatter at man kan gjøre. Dette 
innebærer at for å øke en konstruktiv bevissthet om selvbestemmelse 
hos personer med utviklingshemming, når det gjelder tvang og makt, 
må man få tid og mulighet til å prøve og feile i det miljøet den enkelte 
person befinner seg. En økning i bevisstheten om selvbestemmelse 
kan gjøres gjennom å høyne forståelsen av hva selvbestemmelse er 
for noe for personalet i første omgang. Gjennom å øke forståelsen hos 
personalet vil det gi tilgang til rettsgodet å bestemme selv for brukere 
og pasienter.  

 



Anbefaler å styrke omgivelsene 

1. Øke fokuset på dokumentasjon i forhold til § 9-1, § 9-3 og 9-7 bokstav f 
i kommunenes vedtak om tvang og makt i helse- og 
omsorgstjenestelovens kapittel 9.  

2. Stramme inn og etterleve utdanningskravet som er satt i helse- og 
omsorgstjenestelovens. Dette gjeldene § 9-9 Krav til gjennomføring og 
evaluering.  

3. Utvikle en nettbasert opplæringsmodul til ansatte for å høyne fokuset på 
spenningsforholdet mellom selvbestemmelse og bruk av tvang og makt 
overfor personer med utviklingshemming.  



3. Nettbasert opplæringsmodul 

Nærmere om innhold: 
a. Å lage opplæringsmoduler som inneholder etisk refleksjon, korte fagtekster som klarer opp i rettigheter og forståelse av 
sammenhenger mellom tvang og makt og selvbestemmelse. Tekstene må skrives i en form som gjør de tilgjengelig også for 
personer uten formell utdanning. Dette innebærer at man tilpasser akademisk tekst og omskriver materiale på en slik måte at det 
blir forståelig. I tillegg bør man benytte elektroniske lenker til originale kilder for fordypning. Vi vil her anbefale at man benytter 
oppdatert forskning og fagutvikling som er produsert av NAKU og av andre sentrale fagmiljø. Denne tilnær- 
mingen bør benyttes i alle punktene som beskrives under. 
 
b. Konsekvenser av krenkelser gjennom bruk av tvang og makt over lang og kort tid bør komme inn som et eget 
kapittel. Det teoretiske grunnlaget og internasjonal forskning i forhold til temaet er tidligere beskrevet gjennom to artikler og en kort 
undervisningsfilm utarbeidet av NAKU; http;//naku.no/node/1273 . Dette ble produsert som følge av tilskudd fra Bufdir i 2013. 
Prosjektet hadde tittelen «Delprosjekt I; Krenkelser og belastende praksiser». 
 
c. Opplæringen bør i tillegg ha en egen modul for debrifing av krenkende hendelser. Rutiner for debrifing er pr. i 
dag implementert som praksis i barnevernet og psykisk helsevern, men i liten grad benyttet når det gjelder forhold til krenkende 
hendelser etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Utvikling av rutiner for debrifing vil kreve en omarbeidelse av 
eksisterende materiale utviklet for andre pasient/ brukergrupper. 
 
d. Opplæringen bør bruke videofilmer som bør inkludere praktiske råd om hvordan man kan innlede og ha samtaler om temaet 
tvang og makt og selvbestemmelse. Filmene bør i tillegg lages på en slik måte at de kan brukes til å reflektere som enkeltindivid 
og i en personalgruppe. 
 
e. Relevant materiale som støtte til opplæringen lenkes opp gjennom elektroniske lenker. 
Opplæringsmaterialet bør være gratis tilgjengelig på nett og nedlastbart som pdf i papirformat. 



 Noen vedtak blir avsluttet fordi tvangen har opphørt 
 

 

• Vi samlet 10 av fagmiljøene som har slike 
fortellinger/ historier å berette om. Før vi traff 
disse miljøene ba vi dem tenke gjennom hva 
som eventuelt har vært avgjørende hendelser 
eller trekk ved historiens utvikling. Under 
rundebordskonferansen som ble avholdt 
oppfordret vi de enkelte miljøene/ deltakerne 
om å komme med deler av den historien de 
kjente, med vekt på elementer som har 
særlig betydning for at historien har forløpt og 
forløper som de gjorde. 
Rundebordskonferansen hadde et formål i 
seg selv ved å synliggjøre det arbeidet som 
foregår rundt i fagmiljøene.  

http://naku.no/node/484


 Noen vedtak blir avsluttet fordi tvangen har opphørt 
 

Rådgiver/ nestleder NAKU Kim Berge 

 

• Opplæring 
• Fagutdannet personale – kompetanse 
• Holdninger 
• Veiledning 
• Ledelse – koordinering 
• Økonomi 
• Personlig egnethet 

http://naku.no/node/484


Berge 

Bruk av tvang og makt er 
inngripende uansett, ikke minst når 
det skjer som ledd i offentlige tiltak 
og tjenester hvor siktemålet er å 
støtte og hjelpe vedkommende i å 
løse hverdagsoppgaver eller å 
utvikle seg. 
 
Det fine er at utviklingshemmede 
selv har meninger om tvang og 
makt. 
 
 



Da er det slutt! 

 
 
Takk for meg 
 
kim.berge@ntnu.no  

mailto:Kim.berge@ntnu.no
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