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Tvang er en nødløsning overfor personer med alvorlig psykisk lidelse. Tvang skal 

bare tas i bruk når pasienten er til fare for seg selv eller andre, eller hvis det er nødvendig for å kunne 

gi virksom behandling.  

Frivillighet skal alltid prøves først. Når denne muligheten er oppbrukt, er det en etisk forpliktelse og 

et samfunnsansvar å ivareta behovene til mennesker som ikke klarer å ta vare på seg selv pga alvorlig 

psykisk lidelse.  

For å redusere unødig tvangsbruk, er det viktig med organisatoriske grep som fremmer frivillighet:  

 Da pasienter ved Grorud DPS fikk anledning til å inngå avtaler om når de skulle legges inn, ble 

bruken av tvang halvert. (Ellen Hanneborg og Torleif Ruud: Brukerstyrte innleggelser i åpen 

DPS døgn) 

 Da Ullevål sykehus satte erfarne psykiatere og psykologer til å gjøre vurderingene ved 

innleggelse fremfor å ha dem i bakhånd i vanskelige situasjoner, gikk tvangsbruken kraftig 

ned. (Tonje Lossius Husum: Use of Coercion and Staff Attitudes in Acute Psychiatric Wards in 

Norway)  

Å utvikle lærende organisasjoner er en viktig del av arbeidet mot unødig tvang.  

Nei til tvang hvis pasienten er i stand til å ta egne beslutninger (beslutningskompetanse) 

Beslutningskompetanse innebærer evne til å forstå relevant informasjon og fastholde den til 

beslutningen er tatt.  

Nei til unntaksbestemmelse som hjemler tvang overfor selvmordstruede  

Kliniske erfaringer viser at selvmordtruedes situasjon vil bedres i svært liten grad ved 

tvangsinnleggelse.  

Selvmord er ekstremt vanskelig å forutsi, og for å være på den sikre siden, måtte vi ha iverksatt svært 

omfattende tvangs- og kontrolltiltak overfor alle som hadde gitt tydelige varsler om selvmord.  

Særlov versus felleslov  

Psykologforeningen er ikke prinsipielt imot at tvangsbestemmelser overfor sårbare grupper 

samordnes i et felles lovverk. Men foreningen er imot et lovverk som utelukkende inneholder 

diagnosenøytrale funksjonskriterier.  
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http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2011/husum-tonje-lossius.html
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Hovedkriteriet ”alvorlig psykisk lidelse” trekker opp noen viktige grenser som bidrar til å begrense 

tvangsbruk. Hvis lovgiverne velger å erstatte ”alvorlig psykisk lidelse” med diagnosenøytrale 

funksjonskriterier, øker risikoen for tvang på områder der vi ikke har tradisjon for tvang i Norge. 


