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Viktige skiller:

 Registrert bruk av tvang og makt
 Uregistrert bruk av tvang og makt
 Unngå å gripe inn på grunn av manglende 

forståelse av hva som er tvang
 Atferdsregulerende medikasjon 

(«tvangsmedisinering»)



  

Viktige skiller:

 Registrert bruk av tvang og makt
 Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9, § 9-5. pkt. 

a)skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner

b)planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte 
nødssituasjoner

c) tiltak for å dekke brukerens eller pasientens 
grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, 
hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder 
opplærings- og treningstiltak.



  

Viktige skiller:

 Uregistrert bruk av tvang og makt
 Sosiale kulturer som utvikles blant tjenesteytere

 Uvitenhet

 Husregler ol.



  



  



  



  

Viktige skiller:

 Unngå å gripe inn på grunn av manglende 
forståelse av hva som er tvang



  

Totalt fravær av tjenester
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Viktig skiller:

Atferdsregulerende medikasjon regnes aldri som 
tvangstiltak, men kan være et alternativ til tvang



  



  



  



  



  

Dagens lovverk er i stor grad svaret 
på 70 og 80-tallets utfordringer

 Grosaken og lignende saker 
 Umenneskelig behandling

 Stort mediafokus
 Svake profesjoner, svake men ofte ivrige og 

overoptimistiske «behandlingstradisjoner»
 Svært kategorisk bruk av atferdsanalyse

 Straff uønsket atferd, belønn ønsket atferd
 Stor utbredelse av tvang og avstraffelser. Svak 

og fraværende lovhjemling



  

Dagens lovverk har hatt stor effekt

 Det er lenge siden vi har hatt saker som 
«Grosaken»
 Fagmiljøene som sto bak flere av de mer alvorlige 

sakene finnes ikke lenger.



  

Drift i lovverket
– min forståelse

§ 9-1.Formål

Formålet med reglene i dette kapitlet er å hindre 
at personer med psykisk utviklingshemning 
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.



  

Drift i lovverket
– min forståelse

utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade 
 Fra selvskading blant personer med dyp 

utviklingshemming og utageringer blant 
personer med moderat utviklingshemming, til 
 Kommunikasjonskontroll av personer med lett 

utviklingshemming og personer i grenselandet for 
utviklingshemmingsdiagnosen

 Kriminalitetsforebyggende tiltak blant personer med 
diagnosen lett utviklingshemming 

 Hindre at personer utsettes for mobbing ol. fra 
andre samfunnsborgere

 Osv.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Drift i lovverket
– min forståelse

Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt 
for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og 
så langt som mulig i overensstemmelse med 
brukerens eller pasientens selvbestemmelsesrett.
 Bestemmelsen etterleves ytterst variabelt og varierer med 

fylkesmannsembetene og miljøet rundt tjenestemottaker

 Brukermedvirkning er svært uvanlig (i 13 prosent av vergemåls- 
og kapittel 9 sakene som ble behandlet av Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus i 2015 ble saken kommunisert med 
tjenestemottaker (kilde: Kjersti Skarstad))

 Har aldri sett vedtak hvor faren for den vesentlige skaden veies 
opp mot konsekvensen av å bli fratatt selvbestemmelsen (Har 
sett mange vedtak hvor graden av inngrep blir drøftet). 



  

Drift i lovverket
– min forståelse

begrense bruk av tvang og makt
 Svært uklar bestemmelse
 Tjenestene kan produsere behovet for tvangstiltak
 Svært få med utviklingshemming får velge hvor, 

hvordan og med hvem de skal bo
 Svært få har anledning til å flytte
 Mange får ikke individuelt tilpassede tjenester



  

Lovverket er tilpasset en virkelighet 
som ofte ikke finnes

 Institusjonsomsorgen er reetablert
 Ekstrem mangel på kompetanse
 Små fagmiljø hvor alle kjenner alle
 Lukkede miljøer
 I praksis ingen evidensbaserte tiltak, hvis en legger 

medisinske kriterier til grunn
 Lite forskning, svak forskning
 Ingen samfunnsdebatt etter 2004
 Stor utbredelse av ulovlig svake tjenester
 Svak kontroll



  

Uheldig oppførsel kan være et 
resultat av uheldige livsbetingelse



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Tvangstiltak for personer med verge

 Verge bestemmer over personen og hjelper 
ikke personen til å bestemme selv

 Verge har et generelt og ikke individrettet 
mandat

 Økt praksis med faste verger
 Ofte fylkesmannens forlengede arm

 Ofte lite egnet på det personlige området, dvs. sikre 
gode og individtilpassede tjenester

 En risikerer og det forekommer at personer 
med verge ikke blir part i egen sak




