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Spørreskjema om bruk av tvang
Dette skjemaet inneholder utsagn om bruk av tvang, hva en tenker om det og hvordan en mener tvang bør brukes
eller ikke brukes. Svar på spørsmålene ut fra hva du opplever at dere tenker og mener ved posten/teamet der du
arbeider.
Dette vil trolig avhenge mye av den situasjonen dere arbeider i og av hvilke pasientgrupper dere mottar til
behandling. Det er derfor neppe noe som er rett eller galt svar under alle forhold.
Spørreskjemaet brukes til å gi et bilde av posten/teamet slik den oppfattes av de ansatte som en gruppe. Dine
individuelle svar vil bli behandlet konfidensielt, og bare gjennomsnittskåringene for hele posten/ teamet vil bli brukt.
Les hvert utsagn og sett kryss for ett av disse svaralternativene:

1 Svært uenig

2 Uenig

3 Nøytral

4 Enig

5 Svært enig

Hvis et utsagn ikke passer i det hele tatt for posten/teamet, setter du kryss for "Svært uenig" i rute 1. Hvis du ikke
kan avgjøre om det passer eller ikke, setter du kryss for "Nøytral" i rute 3.

1 2 3 4 5
1 Bruk av tvang er nødvendig
som beskyttelse ved farlige
situasjoner
2 Av sikkerhetsgrunner må det
av og til brukes tvang
3 Tvang kan ødelegge
behandlingsrelasjonen
4 Tvangsbruk er en
fallitterklæring fra psykisk
helsevern
5 Tvang kan være omsorg og
ivaretagelse
6 Det burde brukes mer tvang i
behandlingen
7 Tvang kan forebygge at det
utvikles en farlig situasjon

1 2 3 4 5
9 For dårlige pasienter kan
tvang være trygt
10 Pasienter uten
sykdomsinnsikt trenger tvang
11 Bruk av tvang er nødvendig
ovenfor farlige og utagerende
pasienter
12 Regressive pasienter trenger
tvang
13 Det brukes for mye tvang i
behandlingen
14 Knappe ressurser fører til mer
bruk av tvang
15 Mye tvangsbruk kunne vært
unngått med mer tid og
samtaler

8 Tvang gir pasientene nye
krenkelser
Vennligst kontroller at du har besvart alle utsagn.
Hvis du har kommentarer kan de skrives på baksiden.

Takk for at du fyller ut skjemaet!
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