
Tanker om tvang 
fra Tana til 
Ghana.

Historier og refleksjoner om 
rettssikkerhet, tvangsbruk og 
vilkårlighet fra tre land og 10 
statsforvaltere



Jakten på nye perspektiv













Er det rart at?

• «Psychiatry» i Ghana omfatter f.eks. habiliteringsfeltet
og epilepsy? 

• Åndelighet anses som en del av årsaken og løsningen?

• Det finnes 2000 senger i helsetjenestene, mens 15.000 
senger i prayer camps?

• Mest tvang i prayer camps



Hvilken kultur har vi?
Mine herrer. 

Man har sagt at et samfunns
behandling av dets kvinner er 
den beste målestokk for dets 

kultur. Ja, der er sant at den er. 
Men jeg tror å kjenne en ennu

finere:

Behandlingen av de sinnssyke. 

Paul Winge - 1901



Hva er vår
kultur?

• Forskningsbasert

• Diagnosebasert

• Kunnskapsbasert

• Er dette egentlig sant?

• Kanskje vår religion er troen på at 
alt vi gjør er forskningsbasert? 



Diagnosene er 
konstrukter

• Diagnosene endres raskere enn 
biologien. 

• Merkelappene er usikre.

• Institusjonalisering har vært 
poenget. 

• Mennesker flyter mellom 
kategoriene.



Penrose law

Jo flere institusjonssenger, jo færre fanger. 

Jo færre institusjonssenger, jo flere fanger. 

Fra 1960 til 2004; 

• 74 % færre institusjonssenger

• 52% flere fanger
• 94% økning i politistyrken.
• 900% økning i voldskriminalitet.
• 500% økning i alminnelig kriminalitet.



Hva er tvang?
Krenkelser av:

• Viljen

• Integriteten / menneskeverdet

• Tilliten til samfunnet

Defineres som: 

• Intervensjoner på tross av mostand.

• Intervensjoner, så inngripende at de 
uansett motstand, må defineres som tvang. 



Hvorfor tvang?

Pasient- og brukerrettighet… Kap 4A:

• Helsehjelp

Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9:  

• Formål: dekke grunnleggende behov
(57%)

• Formål: vern av tredjeperson (18%)

• Begge formål, 25% Dachslys



Hvorfor ikke tvang?

Oppleves krenkende å ikke
få bestemme selv. 

Beslutninger er alltid
dårlige, og beslutninger
om andre er ikke bedre. 

Svært høy risiko for dårlige
beslutninger om tvang. 



Retten til å være ulykkelig
Noen ting er bedre enn andre.

Hvilke valg skal mennesker få?

• Må alle alltid velge det beste? 

• Velge ulykken?

• Selvmord?

Vil den perfekte verden ødelegge lykken?

Når er det et valg?

Når skal barn få velge?



Drømmen
Straks våren er her for fullt, skal

han rømme frå sjukeheimen. 

Han drømmer om å sjå Jæren, 
Lofoten og Buenos Aires. 

Han er 91, verda ventar. 

Frode Grytten



Hvorfor regulere 
tvang?

Riktig mengde tvang

• Minst mulig tvang

• Sikre helsehjelp, grunnleggende
behov og sikkerhet.

Riktig praktisering av tvang

• Faglig forsvarlig

• Etisk forsvarlig.

Verne om selvbestemmelse / 
medbestemmelse



Hvordan verne 
mot tvang

• Materielle regler

• Personelle regler

• Prosessuelle regler





Hvordan går det i Norge?

Lite klager om tvang

• 1397 vedtak om tvang etter HOL kap 9 i 2019

• 6 klager på vedtak. 

De fleste vedtak aksepteres

Store geografiske forskjeller

Dispensasjon fra utdanningskravet i 80% av 
tvangsvedtakene. 



Stortingsmelding nr. 8 (2022-2023)
Menneskerettar for personar med utviklingshemming

• Kom fredag 4. november 2022

• Viser at det arbeides med tema

• Må brukes som et redskap



Rykter om 10 
statsforvaltere

Ulikt antall personer som
får vedtak. 

Ulikt hvordan vedtakene
skal lages.

Ulikt hvor mange vedtak
som underkjennes.

Ulike praksiser for tilsyn



En sofa i Nederland og systemer i England

• Tvangsernæring gjennomføres 
annerledes i Nederland. 

• Implementering av 
tvangsreduserende tiltak skjer 
systematisk i England. 

• Nye perspektiver?



Hvorfor la 
lyset være på?



Hva må
balanseres

Selvbestemmelse - Grunnloven § 102

Menneskeverd - Grunnloven § 93

Kontroll av makt - Grunnloven § 113



Hvorfor fatte vedtak?
Av hensyn til rettssikkerheten.

For å sikre gode løsninger.

For å sikre enhet. 

Uten rettssikkerhet:

◦ Åpner for misbruk. 

◦ Mistanke om at helsepersonell skjuler noe. 

◦ Helsepersonell får ikke korrigert løsningene. 

◦ Minsker tilliten til helsetjenestene. 

◦ Ukulturer oppstår og opprettholdes.


