
Kontroll eller behandling ? 

Bruk av tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold 

Henriette Riley
Forskningsleder

Psykisk helse – og rusklinikken 





• Formell tvang 

• Konkret tvang 

• Opplevd tvang 





Illustrasjon: Tor Edvin Strøm



”I begynnelsen når jeg ble lagt inn ble jeg dopet rett ned på 
medisiner og fikk ingen begrunnelse for det. (…) Jeg har lest i 
journalen at jeg fikk store doser, det reagerte jeg veldig sterkt 
på.  Jeg lå rett ned i sengen og klarte nesten ikke å reise meg 

opp. Det bruste rødt under huden min, jeg hadde øresus, og jeg 
kunne ikke puste gjennom nesen. (…) Det var helt … unnskyld 
uttrykket for jævlig for å si det rett ut. (…) Jeg lå i noen dager, 

klarte ikke spise nesten. Jeg husker at jeg hadde skikkelig matlyst 
men klarte ikke, det var som om noe lammet meg som om jeg 
var under en operasjon.(…) Jeg følte meg som en forsøkskanin 

som de testet ut medisinene sine på.” 

“



”Når du har tvunget ettervern så slipper du å gå gjennom 
legevakten, du blir bare lagt rett inn. Det gjorde jeg sist gang. 

Det var jeg som tok initiativ, da ringte jeg ned og sa at jeg slet og 
at jeg trengte å komme inn. De har laget en ny regel at selv om 
man er på tvunget ettervern kan du legge deg inn frivillig. (…) 

Det synes jeg er veldig greit, det synes jeg var skikkelig greit. Det 
likte jeg for da kunne jeg bare si at ”jeg skriver meg ut”! Før 

måtte legen bestemme.” 

“
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En fortelling om et samarbeid

Adam Nordin og Siren Hoven
28.11.2017



Litt bakgrunn

• Adam Nordin

– Oppvokst på Karlsøy i Troms

– Musiker

– Erfaring med 3 tvangsinnleggelser og 32 vedtak

• Siren Hoven

– Psykiater, overlege Akuttpost Tromsø 2001-2014

– Overlege ved alle 3 innleggelser, behandler siden 
2007



• Kan man samarbeide med den andre 
uten at den andre er pasient?

• Kan man arbeide uten diagnose når 
den andre bare synes diagnoser 
forstyrrer?

• Hvor går grensen for hva som skal 
bestemmes av hvem?

• Hva betyr det å ta hensyn til den 
andres erfaringer?



”Jeg tror ikke det noen av gangene hadde 

vært nødvendig å legge meg i belter,

- dersom dere bare hadde kjent meg”



«Kanskje du neste gang kan ha lært at 
det bare er tid jeg trenger?»
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