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Lovisenbergmodellen for 
reduksjon av unødig 

tvangsbruk

Sykehus kan selv redusere tvangsbruk, og 
utvikle akutt PHV i mer brukerorientert 
retning

• Hvordan bygget akutt psykisk helsevern på 
Lovisenberg en kultur for fagutvikling 
innen reduksjon av tvangsbruk?

• Hvordan ser våre løsninger og historie ut? 

• Hvordan ser vi på noen dilemmaer når vi 
skal løse våre oppdrag best mulig?

I dag: En fortelling om en ønsket utvikling



«Pasientens helsetjeneste»

for pasienter innlagt på tvang



• Oslo sentrum & også 
Diakonhjemmet sektor (til ‘22)

• Ofte på «topp 3» i antall 
tvangsvedtak Norge

• Typisk «storby» bykjerne

• «En samfunnsgeografisk ‘hotspot’ 
for risikofaktorer for alvorlige 
hendelser» (og tvungent PHV)

Lovisenberg - sykehuset for indre by
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• Årlig rundt 1100 innleggelser fordelt på 
800 pasienter
(LDS bydeler + DS)

• 1 akuttmottak (PAM) + 6 døgnposter

• 2 Åpen dør policy, 3 vanlig policy,
1 ressurspost m/ekstra plass, ansatte

• 10 sengplasser på hver post

• Psykoselidelse: 6-7 av 10 

• Tvangsinnlagt: 6-7  av 10

• I 2020 brukte vi mekaniske tvangsmidler 
(«belter») på <30 pasienter

Lovisenberg diakonale sykehus
Klinikk for psykisk helsevern



Betydning av en positiv, brukerorientert sykehuskultur

«Positiv sykehuskultur»

/«Et lærende sykehus» 
(Magnet)

• Gjensidig støttende

• Samarbeidende

• Inkluderende 

• Orientert mot verdier og 
brukerne (pasient, ansatt, 
pårørende) sin opplevelse 
av resultat

Gir bedre

• Pasientresultater

• Inkludert færre 
dødsfall 

• Pasienttilfredshet

• Ansattilfredshet

• Mindre utbrenthet

• Bedre arbeidsmiljø

• Ikke dyrere drift

Lovisenberg diakonale 
sykehus

• Storbysykehus

• Privat (ressursfokus)

• Lite sykehus, flatere
struktur
(beslutningstempo)

• Endringskultur

• Et lærende sykehus
“Magnet 4 Europe”

(Braithwaite mfl 2017; Montgomery mfl 2020) 



«Den første endringen som skjedde, 
var at vi begynte å lytte til brukerne»

(Leder i klinikken) 



Kan vi lage en kultur for å..

• Erstatte mest mulig tvangsbruk med alliansebasert 
samarbeid? 

• Forebygge situasjoner som oftest løses med tvang? 
• Anvende tvangen mest mulig skånsomt når vi må bruke den?
• Ikke ‘miste’ forbedringer når prosjektfase er over, eller 

‘ildsjelder’ slutter



«Hva kan vi gjøre»?

Handlingsrom Ta eierskap Løsningsfokus
Handling og kreativitet

Hva kan gjøre en forskjell

• For pasientene

• For pårørende

Og er gjennomførbar i vanlig 
sykehusdrift? 

- Ikke koster mer ressurser enn før

Hvor løsningen skal komme fra:

Vi som jobber direkte med 
pasientene 

Eller har lederansvar

»Vi spiller med det laget vi har.» 
Egil Olsen

Opplevd kontroll: 

Ikke bruke energien på alt vi ikke rår 
over, som vi kunne ønsket bedre:

lovverk, budsjettstyring, konstante 
endringsprosesser, at det alltid er 
travelt, at pasienter er syke, etc.



Virkemidler i atferdsendring

Motivere Relasjonelt-
/sosialt press

Belønne & 
presse

True / “uformell tvang”
Formalisert 
tvang

‘Mange i din 
situasjon
opplever
nytte av 
medisiner.’

‘Jeg synes 
du burde 
prøve en 
medisin, 
velg mellom 
disse tre..’

‘Om du er med på 
intervjuet, kan du 
få gå ut en tur’

‘Lukter du 
hasj en gang 
til, får du ikke 
gå ut!’

‘Vi må ta 
hånd om 
deg nå’

Tilpasset fra Szmukler & Appelbaum, 2008

‘Ta depot nå, 
så kan du bli 
med på 
bowling i
kveld.’

‘Er ikke de
stemmene 
ganske 
ubehagelige
i dag?’

Overtale



Kompromiss

Samarbeid
Komme overens

Komme til enighet

Autonomi
Selvbestemmelse

Livsutfoldelse

Omsorg; å ivareta
Å gi hjelp

Pasientens vel

Overlate til seg selv
Vanskjøtsel

‘Laissez-faire’

Overstyring
Paternalisme

Tvangsbehandling

RISIKO SIKKERHET

Positivt

Negativt

‘Brukerstyring’ ‘Brukermedvirkning’ ‘Brukerorientering’ ‘Vi vet best’

etter Lang, 2013

Dilemmaer ved både frihet og tvang

»Rømninger, 
vold, rus og 

selvmord skjer. 
Også der 

sikkerheten skal 
være maksimal, 

som inne i 
fengsel.»

»I andre land 
ser man oftere 

folk med 
psykose boende 

på gaten.»



Tradisjonell psykiatri ‘Samarbeidende’ psykiatri

Mange hjelper mange [med mye] Så mye som nødvendig [ansvarsdeling]

Pasienten må tilpasse seg oss Vi må tilpasse oss pasienten

Jo tidligere & lenger behandling, jo bedre Så mye som behøves, ikke mer enn nødvendig

Oppdrag: behandle alt vi ‘finner’ Behandling utfra pasientens lidelsestrykk

Prioritere symptomreduksjon Ta livsutfoldelse & -kvalitet på alvor

Beslutning i stedet for forhandling Deling av ansvar viktig [=forhandling] for allianse

«Institusjon» med tydelige regler «Trygt sted» med frivillige tilbud

Pasienten har «plikter» Terapeuten tilbyr alternativer / løsninger

Pasienten blir kontrollert Pasienten gis tillit

‘Oppdragelsespreg’ Tjenesteyting

Innleggelse uten utgang Å holde frivillige muligheter åpne

Snakke om pasientene Snakke med pasientene

Teamet vurderer pasienten Teamet reflekterer over egne svakheter

Ansatte vet best (‘Besserwissen’) Vise alternativer

(etter Lang 2013, tilpasset fra Bock 2009)



Enkeltprosjekter – viktige ingredienser

Refleksjon
over egen
praksis

Idé til
endring / 
bedring

Økt bruker
-medvirkning
/-orientering

Lederstøtte 
&
-oppfølging

Lovisenbergmodellen for tvangsreduksjon



Lovisenbergmodellen for tvangsreduksjon
- Prosjekt reduksjon av mekaniske tvangsmidler

Lytte 
Sette mål

Styrke ansatte

Legg bort 
beltene

Tren mer på
alternativer

For mange 
situasjoner 
håndtert med 
beltebruk

Bedre møter 
med tjenesten
Riktigere bruk
av tvang



Lovisenbergmodellen for tvangsreduksjon
- eksempel: Brukerstyrte innleggelser ved gjentatt 
alvorlig selvskading

Fra kontrolltap til 
økt kontroll og 
trygghet

Overlege ledet
Bred lederstøtte

Døgnomsorg 
forverrer selvskading,

og prognose 

Gi brukeren 
tillit, kontroll 
og ansvar



Lovisenbergmodellen for tvangsreduksjon
- Lovisenberg åpen dør policy

Lytte til erfaringer 
Engasjere ansatte

Sette mål

Åpent 9-21
Lås etter behov

Involvere mest mulig
Samhandle bedre

Trenger vi 
alltid å låse?
Hva gjør det med
oss og pasientene?

Mindre innelåst
Involveres mer
Mer tilpasset



Oppsummering

Mer om 

Erfaringskonsulenter i akutt døgnbehandling med 
«Åpen dør policy» på symposium 1C, i dag 1430

Klinisk psykologarbeid i «Lovisenberg Åpen dør policy» 
på symposium2A imorgen, fredag kl 13-14

• Reduksjon av tvangsbruk er mulig

• Gode løsninger kan komme fra 
fagmiljøene på sykehusene selv

• Avhengig av sykehuskultur
• Inkluderende, engasjerende
• Samarbeidsorientert
• Brukerorientert

• «Et lærende sykehus»

• Lovisenbergs utvikling: 
Fra «Å lytte til brukeren» 
via «Prosjekt beltereduksjon» 
til «Åpen dør policy»



Takk for oppmerksomheten
+ ekstra takk til:

• Samarbeidsparter i Lovisenberg åpen dør policy

• Eksterne finansiører av Lovisenberg åpen dør policy


