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Bakgrunn i salen



Bakgrunn/rammeverk

▪ Psykisk helsevernloven (phvl.)

▪ §1-1 Formål:
• Sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar 

med menneskerettinghetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Det er et formål med 
reglene å forebygge og begrense bruk av tvang.

• Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet og så 
langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens behov og selvbestemmelsesrett og 
respekten for menneskeverdet.



Bakgrunn/rammeverk (forts.)

▪ §2-1 Frivillig

▪ §3-2 Tvungen observasjon

▪ §3-3 Tvungent psykisk helsevern (TPH)

▪ Ca 2/3 av pasientene innlagt etter tvangsparagraf.

▪ Hovedforskjell frivillig/TPH: Selvbestemmelse mht. 
utskrivelse. Mulighet for vedtak om medisinering uten 
eget samtykke eller ikke.



Bakgrunn/rammeverk (forts.)

▪ §4-2 i phvl., Vern om personlig integritet:
▪ Restriksjoner og tvang skal innskrenkes til det strengt nødvendige, og det skal så langt det er mulig tas hensyn til 

pasientens syn på slike tiltak. Det kan bare benyttes tiltak som gir en så gunstig virkning at den klart oppveier 
ulempene med tiltaket. Er mindre inngripende tiltak tilstrekkelig, skal disse benyttes.

▪ Ved psykisk helsevern i institusjon skal oppholdet så langt det er forenlig med formålet og den enkeltes tilstand 
gjennomføres slik at pasientens mulighet til å bestemme over seg selv blir ivaretatt.

▪ Med de begrensninger som er nevnt, skal forholdene legges til rette for at pasientene får:

• a. delta i utformingen av institusjonens daglige liv og andre forhold som berører den enkelte pasient,

• b. anledning til å dyrke sine private interesser og hobbyer,

• c. tilgang til aktivitetstilbud innen rammen av husordensreglene,

• d. anledning til daglige uteaktiviteter.

▪ Det skal også tas hensyn til den enkeltes livssyn og kulturelle bakgrunn.



Bakgrunn

▪ Tradisjonell holdning: «Better safe than sorry»

▪ Vanlige grunner til å innskrenke utgang:

• Voldsrisiko

• Selvmordsfare

• Rømningsfare

• Rus

• Blamering [å kompromittere seg eller skjemme seg ut]



Hva er Åpen dør policy?

Kollega Nikolaj Kunøe holdt plenumsforedrag om det i går.

Håper flere av dere var der?

Kort oppsummert: 

Vi har et sterkt ønske om å redusere tvangsbruk der vi kan, 
uten at det skal gi økt risiko for alvorlige hendelser 
(selvmord, vold, at noen forkommer). Så hvordan få det 
til?



Åpen dør-policy

▪ Et rammeverk for å navigere i juridiske, etiske, og 
kliniske/behandlingsrelaterte føringer som er nødvendige 
for å ivareta og behandle akuttinnlagte pasienter i psykisk

helsevern. 

▪ «Policy» inkluderer bevissthet om roller, verdier og 
prioriteringer for både behandlere, pasienter, 
samarbeidsparter og pårørende.



Holdninger og praksis

▪ Først: Samle aktuell forskning/kunnskapsgrunnlag, besøke 
et par sykehus i Europa (før pandemien) som har gått veien 
før oss. 

▪ Deretter: Interne workshops. Tverrfaglighet. 
Erfaringskonsulenter. Case-jobbing. Se på de fysiske 
lokalene.

▪ Og samsnakke med bruker- og pårørendeorganisasjoner, 
kommune, politi, legevakt, helsemyndigheter, m.fl.



Holdninger

▪ Økt bevissthet om hva som er god behandling for den 
enkelte pasient, både fremme bedre helse og 
medbestemmelse/autonomi, og hvem er vi (og ønsker å 
være) som behandlere.

▪ Uavhengig av § og diagnose. Fokus på risikovurdering og 
funksjonsnivå.

▪ Hva frykter vi kan skje? Worst case scenario

▪ Hva ønsker vi å få til? Best case scenario



Holdninger

▪ Jobbe for å få tillit, bygge relasjon, legge til rette for en 
behandlingsallianse. 

▪ La pasienten se rommet sitt, legge fra seg tingene sine, 
tilby noe å spise/drikke/røykepause på balkongen. Rolig 
innkomst hvis mulig.

▪ Gi god informasjon, konkret og lettfattelig, og gjerne 
gjenta når pasienten er tilgjengelig for det.



Praksis

Hvordan er den kliniske hverdagen på en åpen post? 

Åpen dør mellom kl 09 og 21. 

Inkl. to kriterier for å låse den: 

- Ved alvorlig økt risiko for selvmord/alvorlig vold/å kunne forkomme 
(desorganisert, komorbid alvorlig somatisk problematikk, samtidig 
veldig kaldt vær, m.m.). Ofte summen av flere faktorer.

- Ved manglende kapasitet i personalgruppa.



Praksis

▪ Miljøpersonale hilser på pasienten på starten av hver vakt 
(mrg/kveld/natt), hører hvordan det går, hvilke 
planer/avtaler som er, gjør sine observasjoner. 

▪ Alle pasienter bes si i fra til sin kontaktperson hvis de 
tenker å gå ut/fortløpende hvilke planer de har. Og at de 
ikke skal gå ut uten å ha sagt i fra til sin kontaktperson.



Praksis

▪ Div. avtaler med behandler (psykolog/lege), 
spl/miljøpersonal, erfaringskonsulent, sosionom, 
ergoterapeut, fysioterapeut, musikkterapeut, klinisk 
ernæringsfysiolog, sykehusprest, pårørende, og eksterne 
samarbeidspartnere som poliklinisk behandler, fastlege, 
NAV, jobb/studie, m.m.

▪ Individuelt og i grupper. Ukeplan.

▪ Behandlingsteammøter med pasient. Etterstrebe å alltid 
snakke med pasienten, og minst mulig om pasienten.



Praksis

▪ Morgenrapport kl 0830-09, tverrfaglig, hvor vi bl.a drøfter 
om det er grunner for å låse døra eller ikke. 

▪ Så langt er døra åpen >90% av åpningstiden. Og det har 
ikke vært økte alvorlige hendelser, sammenliknet med de 
lukkete postene (kontrollgruppa).

▪ Veldig få pasienter er selv opptatt av om døra er åpen eller 
ikke. Samme gjelder pårørende. Vi hadde forventet mer 
oppmerksomhet på det.



Praksis

▪ Når døra låses så kan det f.eks vare kun 30 min. til et par 
timer, for at personale skal få oversikt over situasjonen og 
få snakket ordentlig med pasienten. 

▪ Kan også vare 1 dag eller flere dager pga vedvarende høy 
rømningsfare kombinert med alvorlig risiko, evt pga
vansker med å få nok personale. Krevende hvis det er flere 
som trenger 1:1-oppfølging.

▪ Hva gjør det med alle de andre pasientene å måtte 
forholde seg til låst dør «bare» pga 1 pasient.



Praksis

▪ Andre/parallelle tiltak er utgang med følge (av personale 
eller pårørende/andre), eller at personale følger etter 
pasienten hvis han/hun går ut uten avtale og forsøker å 
oppfordre til retur. 

▪ Eller hvis ingenting fungerer godt og pasientens tilstand er 
vedvarende intens på å skulle ut, så kan det vurderes 
behov for skjermingsvedtak. Og ofte bytte av rom til 
sidefløyen (versus hovedfløyen).



Praksis

▪ Eller drøfte mulighet for noe aleneutgang gitt klare 
rammer. Ha is i magen. Samsnakke med pårørende 
og/eller andre eksterne som kjenner pasienten. Ha en 
tydelig plan B (plan A er at det går greit) hvis økende 
bekymring, f.eks:

- Kontakte pasienten, dra på hjemmebesøk/evt andre steder

- Kontakte pårørende raskt, høre hva de tenker

- Melde pasienten savnet/etterlyse hos politiet



Praksis

▪ Personalgruppa: Lav terskel for å si i fra, samle nødvendige 
kollegaer for å drøfte saken raskt inkl. låse døra ved behov. 
Høy grad av intern tillit, vi hjelper hverandre, 
grunnleggende medmenneskelighet og høyt under taket.

▪ Ønske om å være fleksibel og pragmatisk. Går an å si nei 
og være uenige, men tydelig lojalitet når ting er bestemt. 

▪ Vurdere risiko inne på post versus ute i samfunnet, inkl. 
overfor pårørende og andre aktuelle. Inkl. risiko for 
personalskader. Økte personalskader er et stort problem.



Åpen dør-policy - oppsummert

▪ Åpen dør policy innebærer at vi tilpasser oss pasienten så langt det er mulig. 

▪ Mål: Samarbeid og trygghet som tillater oss å ha døren åpen, der vi før hadde 
den låst. 

▪ Hvis samarbeid likevel er vanskelig, har vi fortsatt samme muligheter som i 
dag: Følge opp tettere, lukke døra en periode dersom det reduserer risiko, eller 
iverksette tvangstiltak om det blir nødvendig.

▪ De foreløpige erfaringene er i tråd med forskningen: Åpen dør policy gir ikke 
flere skader, ingen økt bruk av rusmidler, rømninger, eller økt tvangsbruk.



Spørsmål til refleksjon



Hvilken rolle spiller egen motivasjon for utfallet 
av et behandlingsforløp?



Hva motiverer for å bli på sykehuset?



Hva gjør at man oppsøker hjelp, eventuelt lar 
være å oppsøke hjelp?



Hvordan kan medvirkning i egen behandling 
gjennomføres når pasienten ikke uttrykker 
behov for behandling?



Hvordan kan vi ivareta pasientenes helse og 
sikkerhet, og uten å bruke tvang?



Hvordan kan pasienter gis et godt og 
omsorgsfullt behandlingstilbud, uten at det 
reduserer evnen til å håndtere livet utenfor 
sykehus?



Hvordan skal vi forholde oss til at tiltak for noen 
få pasienter kan ha negative følger for andre
pasienter?



https://www.lds.no/avdelinger/klinikk-for-
psykisk-helsevern/innhold/fagartikler-aapen-
doer/

https://www.lds.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/innhold/fagartikler-aapen-doer/

