Evaluering  av  Nettverk  for  forskning  og  kunnskapsutvikling  
om  bruk  av  tvang  i  det  psykiske  helsevernet  (TvangsForsk)
Nina  Berven,    Ingrid  H.  Johansen,    Ole  A.  Brekke

Rokkansenteret
S t e i n    R o k k a n    s e n t e r    f o r    f l e r f a g l i g e    s a m f u n n s s t u d i e r

Rapport  
3-‐2014

Evaluering av Nettverk for forskning
og kunnskapsutvikling om bruk av
tvang i det psykiske helsevernet
(TvangsForsk)

NINA BERVEN,

1

INGRID H. JOHANSEN,
OLE ANDREAS BREKKE

2

1

STEIN ROKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER
UNI

RESEARCH,

BERGEN

JUNI 2014




Rapport 3 – 2014

1

UniResearchRokkansenteret

2

UniResearchHelse

Innhold
Sammendrag..............................................................................................................................................3
Innledning...................................................................................................................................................4
Bakgrunn...................................................................................................................................................................4
Tiltaksplanforredusertogkvalitetssikretbrukavtvangipsykiskhelsevern......................................................4
Nettverkforforskningogkunnskapsutviklingombrukavtvangidetpsykiskehelsevernet(TvangsForsk)............7
EtableringenogorganiseringenavTvangForsk...................................................................................................7
TvangForsksmandatogavgrensning...................................................................................................................9
Evalueringen.....................................................................................................................................................10
Bakgrunn.................................................................................................................................................................10
Metodisktilnærming..............................................................................................................................................11
Resultater...............................................................................................................................................................12
Administrativeogfagligeressurser........................................................................................................................12
Aktiviteter...............................................................................................................................................................13
Drift:Møterogstrategiutvikling........................................................................................................................15
Nettverksutvikling..............................................................................................................................................16
Forskningsstimulering........................................................................................................................................19
Informasjonsformidlingogannenutadrettetvirksomhet.................................................................................20
Kvalitativevurderinger......................................................................................................................................25
Mandatet................................................................................................................................................................25
Brukerne.................................................................................................................................................................26
Geografiskplassering..............................................................................................................................................28
Organiseringogressurser.......................................................................................................................................29
TvangsForsksrolleiforholdtilimplementeringavforskningsbasertkunnskapomtvangihelsetjenestene........31
Avsluttendeoppsummeringogkonklusjon........................................................................................................32
Konklusjon..............................................................................................................................................................34
Referanser..................................................................................................................................................34

2

Sammendrag
Uni Research Rokkansenteret har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert Nettverk for
forskningogkunnskapsutviklingombrukavtvangidetpsykiskehelsevernet(TvangsForsk).
Evalueringen skulle for det første gi en oversikt over TvangsForsks gjennomførte
aktiviteter,medsærligvektpådetosisteåreneavmandatperioden.Fordetandreskullevi
evaluere gjennomføring av oppgaver utenfor mandatet, og hvordan slike eventuelt har
bidratt til å oppnå målsetningene i mandatet. Et tredje punkt var å evaluere TvangsForsk
gjennom intervjuer av utvalgte brukere, med vekt på deres kontakter og vurderinger av
nettverketisinforeliggendeformogvedeneventuellfremtidigutvidelse.
I tillegg ønsket Helsedirektoratet at vi inkluderte følgende problemstillinger i
vurderingen:
x Betydningavgeografiskplassering.
x Mulighet til å utvide mandatet til å omfatte bruk av tvang i behandling av andre
målgrupper, som f.eks. rusmiddelmisbrukere eller personer med demens eller
psykiskutviklingshemming.
x Behovforendringavkapasitetogressurservedutvidingavmandatet.
x TvangsForsks rolle i forhold til implementering av forskningsbasert kunnskap om
tvangihelsetjenestene.
x Nødvendighet av strukturelle endringer som bør gjennomføres dersom
virksomhetenskalutvidesellerendres.
x Nytte av samarbeid med andre miljø, eventuelt hvilke miljø dette bør være og
hvordansamarbeidetkangjennomføres.
Vi har foretatt en kvalitativ gjennomgang av nettverket Tvangsforsk. Først kartla vi
nettverketsaktivitetervedhjelpavårsmeldingerogandreskriftligekilder.Påbakgrunnav
dennekartleggingenforetokvietgruppeintervjudersamtligemedlemmeravTvangsForsks
arbeidsutvalg var til stede. Vi har også foretatt intervjuer med ansatte, brukere og andre
nøkkelinformanter.
Gjennomarbeidet med evalueringenfårviinntrykk avenutviklingfraetlite,sårbart
miljømedendelstartvanskertiletstadigmeraktivtnettverksomiøkendegradfungerer
etter intensjonen fra Helsedirektoratet, og som dessuten har et sterkt ønske om å
opprettholdeogstyrkesinvirksomhet.
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Innledning
Våren 2013 hadde Helsedirektoratet en annengangs utlysning om evaluering av
TvangsForskͲNettverkforforskningogkunnskapsutviklingombrukavtvangidetpsykiske
helsevernet. Uni Research Rokkansenteret fikk oppdraget i samarbeid med Uni Research
Helse.Forskergruppenbakdenforeliggende evalueringsrapportenerph.d.IngridHjulstad
Johansen, dr.polit. Ole Andreas Brekke og dr. polit. Nina Berven. De to sistnevnte har
veksletpååledeprosjektet.
FørstpresenterervidenkontekstuellebakgrunnenforatTvangsForskbleopprettetog
beskriver organisasjonsform, formål og mandat. Deretter presenterer vi vår metodiske
tilnærmingogevaluererTvangsforskutfraevalueringskriterienesomHelsedirektoratethar
utformet.Viderepresenterervivårekvalitativevurderingerogrefleksjonerrundtulikesider
ved nettverkets virksomhet, og avslutter rapporten med noen punktvise konklusjoner og
anbefalingeriforholdtilTvangsForsksfremtidigevirksomhet.

Bakgrunn
Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk
helsevern
I samfunnet generelt, og i styrende organ spesielt, har det de siste tiårene vært fokus på
bedret kvalitet av psykisk helsevern og viktigheten av pasientautonomi. Fokuset på
pasientautonomi har medvirket til lovendringer som styrker pasientenes rett til
selvbestemmelse,jfr.PasientͲogbrukerrettighetsloven.Ønsketombedringavdetpsykiske
helsevernet førte til lanseringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. prp. nr. 63
(1997Ͳ98)). Opptrappingsplanen la føringer for alle videre satsninger innen psykisk
helsevern. Det ble spesielt vektlagt at man ønsket økt brukermedvirkning og mest mulig
frivillighetinnendetpsykiskehelsevernet.
Det regnes som en grunnleggende menneskerettslig, politisk og terapeutisk
forutsetning at tvang i seg selv er et onde og at tvang bare bør anvendes når dette er
absolutt nødvendig og når gevinstene ved bruken av tvang er større enn ulempene.
Tvangsinnleggelse og Ͳbehandling betraktes likevel som et viktig virkemiddel for å gi
menneskermedpsykiskelidelserraskbehandlingforåkunneforhindrelivstruendeadferd
ellerforåhindreatnoendirekteforkommeravsinlidelse(Lundeberget.al2010).Psykisk
helsevernerregulertavetegetlovverk(Psykiskhelsevernloven),somblantannethjemler
brukavtvangoverforpasientermedalvorligpsykiskelidelser.
Detharlengeværtentverrpolitiskkonsensusomatbrukavtvangbørreduserestilet
minimum. Samtidig finnes ingen normer for hva som er riktig nivå. Norsk pasientregister
harsiden2000registrertaktivitetsdatafrapsykiskhelsevernforvoksne.Tilsvarendetallfra
barneͲogungdomspsykiatrienerregistrertsiden2002.Pågrunnavmangelfullrapportering
ogvariabelkvalitetspesielttidligiperioden,harrapportertetallomtvangværtheftetmed
envissusikkerhet.Hvilketallmanfår,hengerihøygradsammenmedhvordanoghvaman
måler.Detserlikevelutsomommanharbeleggforfølgendepåstander:
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1. Antallpasientersomertvangsinnlagtepåengittdagiåretgårjevntnedover.Ved
sisteregistreringvardet ca.1000pasienter,noesomtilsvarerca.20Ͳ25%avalle
innlagteipsykiskhelsevern.
2. Andelentvangsinnlagtehargåttnedsometresultatavenøkningiantallfrivillige
innlagte.
3. Til tross for en reduksjon i antall tvangsinnleggelser på fire prosent fra 2011 til
2012, har totalt antall tvangsinnlagte pasienter per år holdt seg relativt stabilt i
periodenfraogmed2003tilogmed2012.Determedandreordfortidligåsiom
reduksjonen er uttrykk for en tilfeldig svingning, eller begynnelsen på en lengre
tendens.
4. Fra 2011 til 2012 var det en økning på over 10000 ”tvangsdøgn”, det vil si antall
døgndetvangsinnlagtetilbringeriinstitusjon.
5. Tvangsinnleggelsesraten har stor geografisk variasjon (117 til 275
tvangsinnleggelser per 100000 innbygger per år). Det ser ut til å være en
sammenheng mellom liggedøgn og tvangsinnleggelser, ved at institusjoner som
liggerhøytiantalltvangsinnleggelser,harkortereliggetidfortvangsinnlagteennde
somliggerlavtiantalltvangsinnleggelser.
6. Klagetallene til fylkeslegen over tvangsbehandling med legemidler har holdt seg
konstantioverkantav800klageriperioden2009Ͳ2012.
Tallene bak de overstående konklusjonene er relativt ferske, men sammenhengene var
kjent fra tidligere. Etter bekymringsmeldinger fra brukerorganisasjoner og forskning som
viste stabil t høyt antall tvangsinnleggelser over tid og uforklarlige forskjeller mellom
sykehus og fylker, ga Helsedepartementet allerede i 2003 SosialͲ og helsedirektoratet
oppgavenå utarbeideentiltaksplanforredusertogkvalitetssikretbrukavtvangipsykisk
helsevern. Tiltaksplanen ble utformet i tett dialog med brukerorganisasjoner og
representanterforfagfeltet.HelseͲogomsorgsdepartementetgasintilslutningtilinnholdet
i2006.
Itiltaksplanen(ISͲ1370Tiltaksplanforredusertogkvalitetssikretbrukavtvangipsykisk
helsevern)bleetableringavtvungentpsykiskhelsevern,behandlingutenegetsamtykkeog
tvangsmiddelbrukidentifisertsomhovedgruppeneavtvangsbruk.Tiltaksplanenhaddesom
hovedmålsettingeråbidratiløktfrivillighet,kvalitetssikretbrukavtvang,øktkunnskapom
tvangogbedretdokumentasjonavtvangsbruk.Defirehovedmålsettingeneblekonkretisert
i10delmålmedtilhørendetiltak.Delmålenevar:
x Økttilgjengelighettildetpsykiskehelsevernetiakuttesituasjoner
x Systematisk oppfølging av personer med langvarige og sammensatte psykisk
lidelser
x Mindrebrukavpoliti
x Kvalitetssikringavinnleggelsessituasjonen
x Øktbrukerinvolvering
x Øktvektleggingavbrukerneskompetanse
x Kvalitetssikringavbehandlingmedtvangsmidler
x Øktkompetansehosansatteipsykiskhelsevern
x Økningavkunnskapsgrunnlaget
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Bedretdokumentasjonavtvangsbruk
For å øke kunnskapsgrunnlaget ble det foreslått tre konkrete tiltak. SosialͲ og
helsedirektoratet skulle utarbeide en plan for å øke kunnskapsgrunnlaget rundt de ulike
sidenevedbrukavtvangoverforvoksne,barnogunge.Planenskullestimuleretilforskning
omkring:
x den kliniske effekten av bruk av tvang, tvangsmidler og skjerming, og tiltak for å
forhindreellerredusereskadeligevirkninger
x pasientenesopplevelseavtvanggenereltogavdeuliketvangsmidlene
x årsakertilvariasjoneribrukavtvangmellominstitusjoneroghelseforetak
x juridiskeproblemstillinger

Det skulle videre foretas en systematisering av kunnskap og erfaringer om
handlingsalternativertiltvangiNorgeoginternasjonalt.Sist,menikkeminst,vardetønsket
atman etablerteetsystemforregistreringavpasientinformasjonsomgjordedetmuligå
følge en pasient fra henvisning til utskrivning innenfor et helseforetak. For å sikre
kunnskapsutviklingogforskningpåulikesidervedbrukavtvanginnenforderammeneman
den gang hadde, valgte man å opprette et nettverk som skulle stimulere til forskning og
kunnskapsutvikling – Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det
psykiskehelsevernet(TvangsForsk).Nettverketbleetablerti2008ogharværtidriftfremtil
idag.
Iårenesomhargåttetteratdenførstetiltaksplanenblelansert,harmanilitengrad
sett reduksjon i bruk av tvang. Vedvarende politisk bekymring over dette medførte at
HelseͲ og omsorgsdepartementet i 2012 lanserte en nasjonal strategi for reduksjon av
tvang (Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske
helsetjenester(2012Ͳ2015)).IstrategienomtalesTvangsForskspesielt.Detfastslåsat:
Inettverketsarbeidmedåfåigangsattnyforskningogkunnskapsutviklingombrukavtvang
har manglende prioritering og vilkår for tildeling hos de ordinære finansieringsinstansene
utgjort en hindring. Mangel på kompetente forskere med interesse for og kunnskap om
tvangsforskning gjør også at forskningsaktiviteten frem til nå har vært lav.
ForskningsinnsatseniNorgeerspredtoginvolvererkunnoenfåmiljøerogenkeltpersoner.

Videre omtales innsatsområder for styrket kunnskapsutvikling og forskning om bruk av
tvang. Det forutsettes at de regionale helseforetakene prioriterer kunnskapsutvikling og
forskningomtvang.Detforutsettesvidereatintervensjonsstudierskalblivurdertinnenfor
det psykiske helseprogrammet i Norges Forskningsråd. Et eget prosjekt for å utvikle et
standardisert spørreskjema for måling av opplevd tvang under hele behandlingsforløpet
skalgjennomføres.Ikkeminstslåsdetfastat:
Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet
videreføressomendelavdennestrategien.Nettverketvilblievaluerti2013somgrunnlagfor
åvurderevideredrift.

Nettverketsvideredriftsynesmedandreordåværepolitiskbesluttet,menenevaluering
harværtønsketforͲvedbehovͲåkunnekorrigeredriften.
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Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling
om bruk av tvang i det psykiske helsevernet
(TvangsForsk)
Etableringen og organiseringen av TvangForsk
TvangsForskbleopprettetiaugust2008.Avgjørelsenomopprettelsevarforankretirådfra
brukerorganisasjoner, regionale helseforetak og sentrale kompetanseͲ og forskningsmiljø.
Professor Georg Høyer (Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø) og
seniorforsker Trond Hatling (SINTEF Helse) var sentrale skikkelser innenfor fagfeltet, og
begge bidro i opprettelsen og utformingen av nettverket. Høyer gikk inn som leder av
nettverket, og det var derfor naturlig å lokalisere nettverksadministrasjonen til
UniversitetetiTromsø.DetbleinngåttenavtalemellomHelsedirektoratetogUniversiteti
Tromsø. Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i
Tromsø, ble vurdert som et faglig relevant forskningsmiljø. Nettverksadministrasjonen ble
derfor tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin. Universitetet skulle dekke utgifter til
infrastrukturfordeansatteinettverket,somkontor,lønnskjøring,ITͲstøtte,programvare,
telefoni, kurs, bibliotekstjenester, forbruksutstyr m.m. TvangForsks øvrige aktiviteter ble
finansiertgjennomårligetilskuddsmidleroverstatsbudsjettetkapittel734.72.
TvangsForsk skulle knytte sammen forskere fra ulike fagfelt som interesserte seg for
tvangsbrukidetpsykiskehelsevernet.Forågjøredette,bledetvalgtennettverksstruktur,
uten annen fastsatt kjerne enn en koordinerende enhet. Nettverket fikk en todelt
organiseringmedennettverksadministrasjonogetarbeidsutvalg,seFigur1.
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Fig.1.OrganisasjonskartTvangsForsk

Nettverksadministrasjonen skulle lede og koordinere TvangsForsk arbeid, og var initialt
tildelt 1,5 administrative stillinger. Disse var opprinnelig tiltenkt en full stilling som
koordinator og en halv merkantil stilling. Bruken av stillingshjemlene har variert siden
oppstarten i 2008, mens i perioden vi har arbeidet med denne evalueringen har
nettverksadministrasjonbeståttavleder(GeorgHøyer,20%stilling)ogen seniorrådgiver
(Leif Martin Haugen, 100 % stilling). Haugen har hatt hovedansvar for hjemmesider og
nettressurser, og har i perioder også fungert som koordinator for nettverket. Siden mars
2014 er administrasjonen ytterligere styrket med en kombinert koordinatorͲ og
rådgiverstilling (Tine Bergli, 100 % stilling). Bergli skal, i følge nettsidene, arbeide med
oppdatering av hjemmeside, saksforberedelser, planlegging og gjennomføring av
aktiviteter, samt regnskap og budsjett. For å få til disse stillingene har det vært gjort
omdisponeringavmidlerinnenforbudsjettrammene.Helsedirektoratetharværtinformert
oghargittakseptfordisseendringene.
Arbeidsutvalget er opprettet og ledet av nettverksadministrasjonen. Utvalget bistår
nettverksadministrasjonen i den strategiske planleggingen, blant annet i utvikling av
8
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forskningsplan og utarbeidelse av høringssvar. I tillegg til nettverksadministrasjonen, har
arbeidsutvalget i tidspunktet evalueringen har pågått bestått av psykiater Tore Buer
Christensen, Sørlandet Sykehus, Arendal, leder Trond Hatling ved Nasjonalt
kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA), Trondheim,
og psykologspesialist og post.doc. Tonje Lossius Husum, Senter for medisinsk etikk,
UniversitetetiOslo.ChristensenogHatlingharværtiarbeidsutvalgetsidenstarten,mens
LossiusHusumkommedi2012.Fravåren2014erarbeidsutvalgetytterligerestyrketmed
psykiater Kjetil Hustoft, sjeflege ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus.
Arbeidsutvalgetsmedlemmererlønneti20%stillinger.
Over nettverksadministrasjonen og arbeidsutvalget står en styringsgruppe med
representanter fra Helsedirektoratet ved Avdeling psykisk helse og rus. Det var initialt
planlagtgjennomføringavstyringsdialogmøterenganghverthalvår.
Som tidligere nevnt, jobber nettverksadministrasjonen tett med arbeidsutvalget.
Nettverksadministrasjonen administrerer i tillegg ytterligere to grupper som bistår med
innspill: Den faglige ressursgruppen (forskergruppen) og referansegruppen.
Forskergruppen bidrar i arbeidet med å oppsummere kunnskapsstatus og identifisere
behovforkompetansehevingognyforskning.Denskalogsåfungeresometfagligforumfor
forskerne. Den skal ha en balansert sammensetning av aktive forskere med erfaring fra
forskning innenfor tvangsfeltet. Referansegruppen har en rådgivende funksjon overfor
nettverksadministrasjonen, og skal være høringsinstans i arbeidet med å utarbeide
forskningsplan og strategi. Gruppen er sammensatt av representanter for de regionale
helseforetakene, relevante forskerͲ og kompetansemiljø, og brukerͲ og
pårørendeorganisasjoner. Begge gruppene opprettes av og ledes av
nettverksadministrasjonen.
I tillegg til kommunikasjonen mellom nettverksadministrasjonen, arbeidsutvalget,
forskergruppen, referansegruppen og styringsgruppen, arrangerer administrasjonen en
større nettverkskonferanse en gang i året. Denne konferansen skal være åpen for alle
interesserte, og være en arena for kunnskapsutvikling og debatt om problemstillinger
knyttettilbrukavtvangipsykiskhelsevern.

TvangForsks mandat og avgrensning
TvangsForskskullesikrekunnskapsutviklingogforskningrundtulikesideravtvang.Defikk
etfemårigmandat(2008Ͳ2013)beståendeavfølgendemålsetninger:
x Å bistå kliniske forskningsͲ og fagutviklingsmiljøer, universitet, høyskoler og
kompetansemiljøer innen psykisk helsevern med råd og veiledning i forhold til
utforming og gjennomføring av metodisk holdbare forskningsͲ og
utviklingsprosjekt.
x Åbidratilatdetkunnedrivesmålrettetogmetodiskholdbarforskningombrukav
tvangipsykiskhelseverniNorge.
x Å bidra til å øke interessen for forskning om tvang innenfor det psykiske
helsevernetiNorge,gjennomåknyttesammenrelevantemiljøerogåleggetilrette
forkunnskapsutvekslingogdebatt.
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Å være en pålitelig, nyansert og oppdatert kunnskapskilde i forhold til fakta og
viktigeproblemstillingernårdetgjelderbrukavtvangipsykiskhelsevern.


Det ble forutsatt at administrasjonen skulle samarbeide med norske og internasjonale
vitenskapeligemiljøeroginstitusjonermedkompetansepåområdet.
IhenholdtilmandatetskulleTvangsForskbegrensesinvirksomhettilågjeldetemaog
problemstillinger knyttet til bruk av tvang i forhold til barn, ungdom og voksne i det
psykiske helsevernet. Tvangsbruk i behandling innenfor russektoren, eldreomsorgen og
overfor personer med psykisk utviklingshemning ble definert til å ligge utenfor mandatet.
TvangsForsk skulle ikke selv gjennomføre forskning eller ha veilederansvar for
enkeltpersoner. De skulle primært være en ressursbase og et knutepunkt i forhold til å
koble relevante miljø og personer. Nettverksadministrasjonen skulle også kunne bli
forespurt om utredningsoppdrag for Helsedirektoratet. Slike utredninger skulle avtales
særskilt.

Evalueringen
Bakgrunn
TvangsForsksopprinneligemandatvarforperioden2008Ͳ2013.Motsluttenavperiodenvar
det planlagt en evaluering som skulle ligge til grunn for beslutning om videreføring.
EvalueringenbleutlystgjennomDoffinijanuar2013.Detvaringensøkere.Detblederfor
foretatt direkte henvendelse til fem relevante forskningsinstitusjoner, og Uni
Rokkansenteretfikktilslagetpåevalueringen.
Evalueringenskulleomfatte:
x OversiktoverTvangsForsksgjennomførteaktiviteter,medvektpådetosisteårene
avmandatperioden.
x Gjennomføring av oppgaver utenfor mandatet, og hvordan slike eventuelt har
bidratttilåoppnåmålsetningeneimandatet.
x Evaluering av TvangsForsk ved utvalgte brukere, inkludert deres bruk av
TvangsForsk,opplevdbetydningavTvangsForskogønskedeendringer.
Itilleggskullefølgendeproblemstillingerinngåivurderingen:
x Betydningavgeografiskplassering.
x Mulighet til å utvide mandatet til å omfatte bruk av tvang i behandling av andre
målgrupper, som f.eks. rusmiddelmisbrukere eller personer med demens eller
psykiskutviklingshemming.
x Behovforendringavkapasitetogressurservedutvidingavmandatet.
x TvangsForsks rolle i forhold til implementering av forskningsbasert kunnskap om
tvangihelsetjenestene.
x Nødvendighet av strukturelle endringer som bør gjennomføres dersom
virksomhetenskalutvidesellerendres.
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Nytte av samarbeid med andre miljø, eventuelt hvilke miljø dette bør være og
hvordansamarbeidetkangjennomføres.

Metodisk tilnærming
Evalueringen har bestått i en kvalitativ gjennomgang av nettverket Tvangsforsk med to
formerfordatainnsamling:
1. Kartleggingavaktiviteterbasertpåårsmeldingerogandreskriftligekilder,og
2. Intervjuermedansatte,brukereogandrenøkkelinformanter.
Dokumentanalysenharprimærtbeståttavgjennomgangavårsrapporter,nettsted,referat,
forskningsplan med videre. I tillegg er gjennomførte aktiviteter kartlagt. Noe av denne
informasjonen har vært lett tilgjengelig via nettverkets hjemmeside,
www.tvangsforskning.no. I tillegg har koordinator Leif Martin Haugen vært behjelpelig og
velvillig til å skaffe oss relevant informasjon enten på forespørsel eller på eget initiativ.
Dokumenter som årsrapporter, referat og forskningsplaner er blitt skrevet ut og
gjennomgåttførstavdenenkelteforsker,ogderetterdiskutertoganalysertifellesmøteri
forskningsgruppen. Vi har hatt anslagsvis 7 slike møter i løpet av prosjektperioden, og
forskergruppenharellershattjevnligkontaktviaepost,telefonogpersonligkontakt.
Nårdetgjelderintervjuene,bledetgjennomførtbådeindividuelleͲoggruppeintervju.
Det ble også gjennomført et toͲdagers besøk hos Nettverksadministrasjonen i desember
2013,sidenvivurdertedetsomhensiktsmessigåmøte“forskningsobjektene”våreansikttil
ansikt i deres egne lokaler. Her var det ikke gjort rene intervjuer, men prosjektleder Nina
Berven fikk anledning til å besøke nettverksadministrasjons lokaler i Tromsø, og hadde
gode,informativesamtalermedlederGeorgHøyerogseniorrådgiverLeifMartinHaugen.
BesøketsammenfaltforøvrigmedenforelesningavdenamerikanskekriminologenHenryJ.
Steadman;«Mentalillnessanddangerousness.Whatdoweknowandtowhatdegreecan
dangerousness be predicted in individual cases». Forelesningen var planlagt i regi av
TvangsForskførbesøketbleavtalt,ogBervenfikkdeltapådenne.
I desember 2013 gjennomførte vi et gruppeintervju med Arbeidsutvalget, der alle
medlemmer av utvalget var til stede. Nøkkelpersoner i Helsedirektoratet har også vært
intervjuet. På bakgrunn av informasjonen som framkom av aktivitetsͲ og
dokumentstudiene, samt en oversikt som ble utarbeidet av TvangsForsk, har det videre
vært gjennomført semistrukturerte intervju av brukere, klinikere og forskere med
tilstøtendefaginteresser.Noenavdisseintervjueneharværtgjennomførtpertelefon.Blant
disse informantene har det vært noen utvalgte representanter fra Forskergruppen og
Referansegruppen. Disse ble valgt ut for å ivareta bredde i faglig bakgrunn og
særinteresser.Intervjueneharblitttranskribertoganalysertavsamtligeforskere,ogtotalt
har 16 informanter blitt intervjuet enten enkeltvis eller i gruppe. Intervjuene har variert i
lengdefraetover2timersgruppeintervjutilet10minutterstelefonintervju.Medunntak
avgruppeintervjuethargjennomsnittligintervjutidværtcirka30minutter.
I vårt opprinnelige løsningsforslag til Helsedirektoratet ønsket vi å supplere de
kvalitative tilnærmingene med en webbasert spørreundersøkelse til relevante aktører i
kommuner og helseforetak. Dette kunne gitt et bredere grunnlag for evalueringen. Blant
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annet ville man kunne fått et tydeligere bilde av hvor godt TvangsForsk er kjent ut over
kjernebrukerne. Denne delen av evalueringen måtte imidlertid utgå på grunn av
reduksjoner i det opprinnelige budsjettet. Like fullt oppfatter vi at vi gjennom de
foreliggenderammeneharfåttenbredoversiktoverhvaoghvemTvangsForsker,ogatvi
harfåttkartlagtulikesynspunkteroginnspillpåderesvirksomhet,organiseringogprofil.
ToinformanterfradetnæremiljøetrundtTvangsForskbleinvitertinniundersøkelsen,
menharikkesvarttrossgjentattehenvendelser.Forutendette,hardetværtlettåfåtaki
aktuelle informanter. Alle informantene har vært meget samarbeidsvillige, og har bidratt
medreflekterteognyansertesynspunktpåTvangsforsksvirksomhet.

Resultater
IkonkurransegrunnlagetforevalueringenhaddeHelsedirektoratetgittenkravspesifikasjon
for hva som skulle inngå i oppdraget. Den følgende gjennomgangen er basert på disse
punktene.

Administrative og faglige ressurser
Gjennom mandatperioden har det vært varierende bemanning i de to sentrale
nettverksstrukturene (Nettverksadministrasjonen og Arbeidsutvalget). I 2008 ble
TvangsForsk tildelt 1,5 administrative stillinger: En 100 % koordinatorstilling og en 50 %
merkantilstilling.Koordinatorstillingenhariperioderværtubesatt.Viderehartoavdesom
har vært i stillingen sluttet etter relativt kort tid. Det ble ansatt en koordinator i 100 %
stilling i 2009, men denne sa opp senhøstes 2010. I april 2011 ble ny koordinator tilsatt.
Denne ble også værende i stillingen i 1,5 år. Stillingen var så ubesatt frem til Tine Bergli
tiltrådteimarsiår.IfølgeopplysningerfraTvangsForskgikkbeggekoordinatorenevidere
tilstillingersomvarmerforenligmedutviklingavegenkarriere.Iårsmeldingenebemerkes
det for øvrigved enanledningat nettverketavventertilsettelse avnykoordinatorda det
per tiden ikke er tilgjengelig egnede kandidater. Det bemerkes også ved en anledning at
usikkerhet rundt videre bevilgninger til TvangsForsk gjør at ny utlysning av stillingen
avventes.
Iløpetav2009bledenhalvemerkantilestillingenomgjorttilenvitenskapeligbistilling
(20%)ogenbibliotekarstilling(20%).Dissestillingeneblesenereomgjortigjen,ogi2012
valgte man, ved hjelp av omposteringer i budsjettet, å ansette en seniorrådgiver i 100 %
stilling. Den administrative enheten har dermed hatt to korte perioder med to100 %
stillinger(desiste9månedeneav2012ogigjenframars2014).I2013oginnledningenav
2014 var seniorrådgiveren alene i rollen som støttepersonell, og han fungerte da som
nettverkskoordinatorogwebredaktør.Seniorrådgiverenhariløpetavevalueringsperioden
fremstått som svært sentral i driften av TvangsForsk, og han synes å ha bidratt til både
stabiliseringognygivinettverket.
Arbeidsutvalgets medlemmer har vært stabile, og ingen av de vitenskapelige ansatte
harsluttetisinestillinger.Arbeidsutvalgetbestodeførstetoåreneavnettverkslederogto
øvrigemedlemmer.Nettverkslederharværtdensammegjennomheleperioden.I2012ble
utvalget utvidet med en 20 % delstilling slik at det nå bestod av nettverksleder og tre
forskere.I2014erarbeidsutvalgetstyrketmedytterligereenperson.Allearbeidsutvalgets
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medlemmer er lønnet i 20 % stillinger. Nåværende arbeidsutvalg har representasjon med
godgeografiskoginstitusjonellspredning(Tromsø,Trondheim,Stavanger,OsloogArendal)
og noe spredning i fagͲ og forskningskompetanse (sykepleier/sosiolog, psykologspesialist,
psykiater,professordr.med,ph.d.).Utfravåreopplysningerertreavmedlemmeneiaktiv
klinisk virksomhet innenfor det psykisk helsevernet. De resterende medlemmene driver
forskningog/ellerfagutviklingpåfulltid.

Aktiviteter
TvangsForsk har hatt som sitt hovedmål å bidra til økt og metodisk holdbar forskning
innenfor området «bruk av tvang i Norge». Tabell 1 viser oversikt over gjennomførte
aktiviteterrelaterttilantattformål.
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Tabell1.Oversiktoveraktivitetersomerblittgjennomførtiperioden2009–2013
Aktivitetsformål

Aktivitetstype

Drift
Styringsgruppemøter
Referansegruppemøter
Møter i Arbeidsutvalget
Kommunikasjonsstrategi
Virksomhetsplan
Nettverksutvikling
Nettverkskonferanser
Forskergruppemøter
Miniseminar
Virtuelt møtested
Samarbeid
Forskningsstimulering
Forskningsplan
Stimuleringsmidler
Informasjonsformidling og annen utadrettet
virksomhet
Nettsider
Litteraturdatabase
Nyhetsbrev
Foredrag
Høringsuttalelser
Medieoppslag
Konkrete henvendelser
og forespørsler

På grunn av varierende detaljeringsnivå i årsrapporter og andre dokument har det vært
krevendeåfåenfullstendigoversiktoveraktiviteteneogaktivitetsutviklingen.Detkanvirke
somommanharprøvdutforskjelligeaktivitetermedvarierendehell,ogatmanharjustert
kursenetterdisseerfaringene.DesisteårenesynesdetsomomTvangsForskharfunnetsin
form.Idetviderevilenkeltaktiviteterblinærmerebeskrevet.
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Drift: Møter og strategiutvikling
Arbeidsutvalget, referansegruppen, forskergruppen og styringsgruppen skulle hver på sin
måtebidratildriftenogkvalitetssikringenavTvangsForsk.Somnevnthardetaljeringsnivået
på årsmeldingene vært noe varierende, så det har det vært nødvendig å rekonstruere
oversikten over møteaktiviteten til de forskjellige utvalgene og ressursgruppene. Ved
direkte forespørsel har enkeltstående gruppemedlemmer og nettverksledelse oppgitt lett
avvikendeinformasjon.Tabell2viserkonservativetalloversamletmøteaktivitet.

Tabell2.Møteaktivitetideforskjelligearbeidsstrukturene
2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

Styringsgruppen

2

2

1

1

1

7

Referansegruppen

1

1

2

2

2

8

Arbeidsutvalget

8

5

7

8

5

33

Forskergruppen

2

1

0

1

2

6

Arbeidsutvalget har vært aktive gjennom hele perioden med 5Ͳ8 møter årlig.
Referansegruppenhaddeårligmøteinitialt,mengikkovertilåhahalvårligemøteri2011.
Det var planlagt halvårlige møtepunkt med styringsgruppen. Dette ble gjennomført de to
første årene, men fra 2011 gikk man over til årlige møter. Det opplyses at det har vært
kontakt mellom representantene fra Helsedirektoratet og nettverksledelsen også utenom
styringsgruppemøtene. Forskergruppen har hatt varierende møtehyppighet (0Ͳ2 per år).
Møtene har imidlertid hatt økende deltakelse, og på oktobermøtet i 2013 var det 26
deltakere. Forskergruppemøtene er nærmere omtalt senere, se avsnitt om
nettverksutvikling.
Fra 2012 ble det laget flere dokumenter som skulle bidra til å styre virksomheten. I
2012 og 2013 ble det utarbeidet virksomhetsplaner der målsetninger for årets drift ble
fastlagt og prioritert. Satsningsområdene nevnt i planene er sammenfallende med
nettverkets mandat og gjenspeiler utfordringer i driften. Begge virksomhetsplanene
fokusererpåtiltakforåstimuleretilkliniskforskningpåtvang,oghvordanfåendialogmed
klinikere.
I 2012 ble det utviklet en egen kommunikasjonsstrategi som oppsummerte
arbeidsoppgavene innen kommunikasjon og formidling. Forbedringspotensialer ble
identifisert.Viderebletohovedsatsningsområderfastsatt:

(1) Etablere et forskerfellesskap ved å kartlegge forskere og prosjekter innen
tvangsfeltet og å tilby attraktive ressurser som nyhetsbrev, prosjektdatabase,
verktøylister,møteplassermv.
(2) Synliggjøretvangsforskningen,primærtvedbedringavnettsiden.
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Nettverksutvikling
Nettverkskonferanser
Å arrangere en årlig nettverkskonferanse har vært en av de viktigste aktivitetene for
TvangsForsk. Konferansetema, målgruppe og arrangementsform har endret seg i løpet av
driftsperioden, se Tabell 3. De første årene var det en gradvis innsnevring mot en ren
forskerkonferanse, med tilhørende reduksjon i antall deltakere. De siste to årene har
nettverketvalgtåarrangerekonferansenisamarbeidmedrelevantekliniskemiljø,noesom
antakeligvishargittenbetydeligøkningavTvangsForskssynlighet.Samtidighardesisteto
åreneskonferanserhattsvekketfokuspåforskning.
Tabell3.Oversiktovernettverkskonferansenestemaogarrangementsform
Årstall

Tema

Arrangementsform

2009

Forskningsbasert kunnskap om
bruk av tvang

Egen konferanse. Åpen invitasjon til flere miljø
(forskere, klinikere, brukere).

2010

Tvungent psykisk helsevern uten
døgnopphold

Egen konferanse. Invitasjon spisset mot forskere.

2011

Forskning om opplevelsen av
tvang

Egen konferanse. Invitasjon spisset mot forskere.

2012

Hvordan beslutter man å bruke
tvang

Samarbeid med Akuttnettverket.

2013

Perspektiver på kvalitet i psykisk
helsevern

Samarbeid med kliniske miljø i Nord-Norge.

Nettverkskonferansen ble arrangert for første gang i 2009. Temaet for konferansen var
forskningsbasertkunnskapombrukavtvangidetpsykiskehelsevernet.Dagénhaddefokus
påkunnskapsstatus(141påmeldte),oghaddeforeleserefraUSA,StorbritanniaogSverigei
tilleggtildenorske.Dagtovardetfokuspåhvorforskningsinnsatsenburderettes,oghvilke
forskningsspørsmålsomburdeprioriteres(131påmeldte).Forskerevarimindretallbegge
dagene.
I2010blekonferansenisinhelhetviettvungentpsykiskhelsevernutendøgnopphold
(TUD).Dennekonferansenvarmerspissetmotforskere,ogdetvarhenholdsvis78(dagén)
og54(dagto)deltakere.Konferansenvararrangertpåsammemåtesomdenforegående,
medkunnskapsoppsummeringdenførstedagenogdiskusjonommuligeforskningsprosjekt
påfølgendedag.
I 2011 var fokus forskning rundt opplevelsen av tvang. Dette var en ren
forskerkonferansemed38påmeldte.
Desiste2åreneharkonferansenværtarrangertisamarbeidmedandrefagfelt.I2012
vartema«hvordanbeslutterviåbruketvang»,ogkonferansenblearrangertisamarbeid
med Akuttnettverket. Programmet hadde sterkere preg av kliniske utfordringer enn
forskning, men informasjon om TvangForsk nådde sannsynligvis ut mye bredere enn om
manhaddearrangertkonferansenalene.
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I 2013 ble konferansen arrangert i samarbeid med Fagutviklingsenheten rus og
psykiatri, Universitetssykehuset NordͲNorge HF og Seksjon for Kunnskapsbygging,
Nordlandssykehuset HF. Temaet for konferansen var perspektiver på kvalitet i psykisk
helsevern.Konferansenhaddebredkliniskappell,menilikhetmeddetforegåendeåretvar
detlitefokuspåforskning.
Forskergruppemøter
Forskergruppemøter er en av kjerneaktivitetene til TvangsForsk. Da de også bidrar til
nettverksbygging,omtalesdenærmereher.Møteneharblittholdtsomseminaroverflere
dager med inviterte foredragsholdere fra innͲ og utland, og rikelig rom for diskusjon.
(Videre)utvikling av TvangsForsks forskningsplan har vært et tilbakevendende tema på
møtene. Det har vært økende møtedeltakelse. Ut over en kjernegruppe som går igjen fra
gang til gang, har forskjellige forskningsmiljø vært til stede på de enkelte møtene. Hvilke
miljøsomdeltarsynesrelaterttildetaktuelletemaet.I2011vardetenpauseframøtene
pågrunnavevalueringogjusteringavmøteformen.
I 2009 ble det holdt forskergruppemøter i februar og oktober. Begge var
tredagersseminar. Februarmøtet omhandlet tvangsbehandling med hovedfokus på § 4Ͳ4 i
Psykisk helsevernloven. Det beskrives at møtet i hovedsak ble brukt på diskusjon av
foreliggende forskningslitteratur og arbeidet med forskningsplanen. I oktober var temaet
tvungentpsykiskhelsevernutendøgnopphold,oghovedfokusvarpåtoforskningsprosjekt
om henholdsvis opplevd tvang og tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. De to
forskningsprosjekttemaenebleplanlagtfulgtoppvideremedminiseminaromsammetema
(omtalessenere).
I2010bledetavholdtetttredagersͲmøteidesember.Temavarkunnskapsstatusom
intervensjoner for å redusere bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Møtet vurderte
aktuellforskningslitteratur,ogdetbleholdtenworkshopilitteratursøkpånett.
I 2011 ble det ikke holdt møte i forskergruppen fordi møteformen var under
evaluering.Vivetikkehvasombleutfalletavdenneevalueringen.
I2012bledetioktoberholdtettmøtemedtematvangutendøgnopphold.Møtetble
holdtetternymal,medkorterevarighet(todager)ogmedlokaliseringsomgaminstmulig
reisevei for et flertall av deltakerne. I programmet var det nå vektlagt presentasjon av
relevant forskningslitteratur og metodiske utfordringer, samt presentasjon og
tilbakemelding i forhold til pågående prosjekt. Fremdeles var det satt av rikelig tid til
diskusjon. Opplegget fikk gode tilbakemeldinger, og det ble enighet om å prøve å
gjennomføreslikemøtertogangerårlig.
I 2013 ble det dermed holdt forskergruppemøter i mai og oktober. I mai var temaet
intervensjonsstudier, mens tema for oktobermøtet var beslutningsprosesser ved bruk av
tvang. Det var rekorddeltakelse på begge møtene (hhv. 23 og 26 deltakere). Deltakerne
komfrahelelandet.
Miniseminar
TvangsForsk har hatt tilbud om miniseminar. Disse har vært en sentral del av
forskningsveiledningen.Fordideogsåharenviktignettverksbyggendefunksjon,omtalesde
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idetteavsnittet.Miniseminareneerannonsertsomenhjelptilåvidereutvikleenidétilet
prosjekt,ogenarenaforåtreffeandremedtilsvarendeforskningsinteresser.TvangsForsk
bidrarmeddetpraktiskerundtarrangementet,ogdekkerogsåleieavmøtelokaleroglunsj.
Detersålangtblittgjennomført5miniseminarihhv.2010(3prosjekt)og2011(2prosjekt)
med totalt 3 tema: Måleinstrumenter for opplevd tvang, tvungent psykisk helsevern uten
døgnopphold (TUD) og sykdomsinnsikt og –forståelse. To av temaene (TUD,
sykdomsinnsikt) har vært fulgt opp i nye seminar. Miniseminarene har bidratt til
planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekt om måleinstrumenter for opplevd
tvangogTUD.
Detharikkeværthenvendelseromellergjennomføringavminiseminarsiden2011.
Virtuelt møtested
Som en konsekvens av ønske om samarbeid og nettverksbygging på tvers av geografi og
forskningsmiljø,bledeti2010opprettetetvirtuelt møtestedforforskere,«Tvangsforsk»,
på Tvangsforsk sine nettsider. 19 forskere var opprinnelig påmeldt nettstedet, men
aktiviteten var liten. Året etter økte medlemstallet til 25, men på grunn av den lave
aktivitetenvalgtemanåleggemøtestedetned.
Samarbeid
Nettverket har kontakt med samtlige institusjoner i Norge som forsker på tvang gjennom
deltakelse i møter mv. I følge årsrapportene har det vært gjennomført flere
samarbeidsmøter med kliniske miljø og forskningsmiljø både i innͲ og utland. Det er også
opplyst om at man har gjort aktive tiltak for å spre opplysninger om nettverket. Som
eksemplerkannevnes:
x Nettverket har deltatt på møter i «GaustadͲgruppen», et diskusjonsforum der
brukere,fagpersonerogandreinteressertemøtesforåsnakkeomerfaringermed
brukavtvangidetpsykiskehelsevernet(2008,2009).
x I2010bledethararbeidetmedbedretkontaktog kommunikasjonmedNettverk
forevaluering,fagutviklingogkvalitetsforbedringiakuttpsykiatri,Ressurssentrene
om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nasjonalt kompetansesenter
for psykisk helsearbeid, kompetansesentrene for sikkerhetsͲ, fengselsͲ og
rettspsykiatri,ogEuropeanViolenceinPsychiatryResearchGroup.
x Det ble i 2011 sendt ut et informasjonsskriv om nettverket til Helseforetakene,
forskningssentreinnenpsykiskhelseogandrerelevanteaktører.
x I 2012 ble det gjennomført to møter med Det nasjonale
kompetansesenternettverketforsikkerhetsͲ,fengselsͲogrettspsykiatri(SIFER),der
manblantannetdiskutertemulighetforenfelleskonferanse.Detblegjennomført
informasjonsͲ og samarbeidsmøte med fagͲ og utviklingsenheten ved
Universitetssykehuset i NordͲNorge (UNN). Samme år samarbeidet også
TvangsForsk med Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i
akuttpsykiatri(Akuttnettverket)omenfelleskonferanse.
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TvangsForsk har også vært til stede på viktige arenaer som Hamarkonferansen om tvang
(2008, 2009, 2010, 2012), Akuttpsykiatrikonferansen (2009), Nordisk psykiatrisk kongress
(2009)ogKontrollkommisjonskonferansen(2012).
I forhold til internasjonalt samarbeid har det for eksempel vært gjennomført møte
medMcArthurͲgruppen(2009).TvangsForskharogsåbidrattmedadministrativeressurser
tildennordiskenettverkskonferansenombrukavtvangipsykiskhelsevern(2013).

Forskningsstimulering
Forskningsplan
Tvangsforsk utarbeidet en forskningsplan i 2009 (2009Ͳ2014). Forskningsplanen
oppsummerte status for aktuell forskning i Norge og prioriterte ut fra dette følgende
forskningstemahøyest:
x Forskningomtvungentpsykiskhelsevernutendøgnopphold(TUD)
x Fremgangsmåtevedtvangsanvendelse
x Opplevelseravtvang
x Intervensjonsstudier
x Brukavgrensesettingogtvangipsykiskhelsevernforbarnogungdom
Forskningsplanenskisserteogsåforutsetningerforøktforskningsinnsatsoghvanettverket
kunnebidramedisåhenseende.Flereavdeprioritertetemaeneerfulgtoppiminiseminar,
påforskningsgruppemøteroggjennomutdelingavstimuleringsmidler.
Det arbeides nå med en revidert forskningsplan, som ventes å foreligge i endelig
versjoniløpetavvåren2014.
Stimuleringsmidler
Fra 2010 fikk nettverket ekstra tilskudd fra Helsedirektoratet for å kunne tilby
stimuleringsmidlertilprosjektutvikling.Formåletmedstimuleringsmidleneharværtåbidra
til at gode forskningsideer innen tvangsfeltet kan utvikles til ferdige forskningsprotokoller
ellerprosjekt,somsåsidenkanleggestilgrunnnårdetsøkesomfinansieringgjennomde
etablerte forskningsfinansieringskildene. Midlene kan for eksempel brukes til at
interesserte samarbeidspartnere kan møtes, til konsulenthjelp fra erfarne forskere,
statistikereelleritͲkonsulenter,hjelptillitteratursøkoglignende.
Opprinnelig ble det bestemt at midlene skulle forvaltes via et uavhengig
forskningsutvalgsomskullehatremedlemmermedforskererfaring.Nettverkskoordinator
skulleværesekretærforutvalget.Minstettmedlemskulleværebrukerrepresentant,ogett
medlem måtte være uavhengig av nettverket. Per i dag har forskningsutvalget tre
medlemmer:Nettverksleder,enbrukerrepresentantogenkliniker.Deterusikkertomdeto
sistnevnteharforskningserfaring.
TvangsForskharmottatttotalt16søknaderomstimuleringsmidler,hvoravdetosiste
er under behandling. Så langt har ni prosjekt fått støtte, jamfør oversikt i Tabell 4. Alle
prosjekttemaeneliggerinnenforsatsningsområderdefinertiTvangsForsksforskningsplan.
Flere av prosjektene har tematikk som sammenfaller med tema for de avholdte
miniseminarene.Itoavniprosjekter
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somharfåtttildeltstøtte,harsøkerhattformelltilknytningtilTvangsForsk.Midlene
ertildeltistørrelsesordenen30000Ͳ100000krperprosjekt.I2011bledetiløpetavåret
utdelttotalt239269kriprosjektstøtte.I2012bledettildelttotalt30000kriløpetavåret,
mensdettilsvarendebeløpetfor2013var270000kr.
Tabell4.Temaforprosjektenesomharfåttstøtteviastimuleringsmidleriperioden2011Ͳ
2013.
Tildelingsår
2011

Tema
Vurdering av tvang på distriktpsykiatrisk senter – dilemmaer og beslutningsmetoder i
den kliniske hverdagen
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
Tvang og innsikt i psykisk helsevern
Dobbeltdiagnoser og tvangsbehandling i psykisk helsevern

2012

Pasienters opplevelse av krenkelse

2013

Opplevd og formell bruk av tvang i behandling av unge mennesker med schizofreni
Formell og opplevd tvang og suicidalitet ved innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling
Bruk av tvang i sikkerhetspsykiatrien 1895-1987
Erfaringer med tvang blant brukere i prosjektet brukerstyrt plass

Gjennom miniseminar og stimuleringsmidler har TvangsForsk bidratt til utvikling av
forskningsgrupperinnentemaenetvungentpsykiskhelsevernutendøgnopphold(TUD)og
måleinstrument for opplevd tvang. TvangsForsk har også bidratt til oppstart av et
forskningsprosjekt i «spenningsfeltet mellom omsorg og tvang» ved Høgskolen
Stord/Haugesund.

Informasjonsformidling og annen utadrettet virksomhet
Nettsider
Nettsidenebleførsteganglansertiapril2009.Dekominyversjon20.12.11.Nettsidenehar
vært i stadig utvikling gjennom TvangsForsks driftsperiode, og de fremstår nå som
tiltalende, oversiktlige og brukervennlige. Flere av informantene har rost nettsidene
spesielt og fremhever at de er lette å navigere i. Sidene er bygd opp med flere faner:
Forside, søk midler, aktiviteter, forskning, ressurser og lenker, og litteratur. Forsiden
inneholder en oppslagstavle og nyheter, samt direktelenker til litteraturdatabasen
TvangsPub,oppslagomhvordanTvangsForskkanbidrahvisduharenprosjektidé,oversikt
overkommendeaktiviteter,«tipsͲoss»ͲkanalogfaktaarkomomfangavtvangiNorge.
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Under fanen «Søk midler» er det en grundig veiledning i hvordan forskere kan søke
stimuleringsmidler.Detervideregitttydeligfremstillingavsaksbehandlingogmulighetfor
å klage på vedtak. Siden har lett tilgjengelig nødvendige maler for framdriftsrapport og
sluttrapport. Oppslaget gir oversikt over prosjekt som tidligere har fått tildelt midler og
hvilkenstørrelsesordendetdreiersegom.Dettegirinntrykkavengjennomsiktigprosess.
Under fanen «Aktiviteter» gis oversikt over konferanser, miniseminar,
forskergruppemøter,egnekonferanserogfremlegginger.Oppslagetomminiseminargiren
detaljertoppskriftpåhvordaninteressertekanfåhjelptilåarrangereetsliktseminar.
Fanen «Forskning» fører videre til TvangsForsks forskningsplan, pågående og
avsluttedeforskningsprosjektrelaterttilbrukavtvangipsykiskhelsevern,enoversiktover
personer som forsker på tvang eller har vært involvert i forskning eller fagutvikling på
tvangsfeltet, avlagte doktorgrader om tvang, og forskningsverktøy. Oversiktene viser en
betydelig aktivitet på feltet, med 22 pågående prosjekt og 14 avsluttede prosjekt. Det
foreliggeropplysningerom13doktorgrader,hvoravåtteeravlagtsiden2010.
Tabell 5. Oversikt over årlig antall avlagte doktorgrader og avsluttede forskningsprosjekt
somomhandlertvangsiden1986
Årstall

Avsluttede prosjekt

Avlagte doktorgrader

1986

0

1

1987-2001

0

0

2002

1

0

2003

0

0

2004

0

1

2005

1

0

2006

0

0

2007

0

1

2008

0

2

2009

2

0

2010

2

3

2011

6

2

2012

2

0

2013

-

3


FlereavdoktorandeneharnåtilknytningtilTvangsForskienellerannenform.Foroversikt
overårsfordelingavavlagtedoktorgraderogavsluttedeforskningsprosjekter,setabell5.
Overskriften «Forskningsverktøy» gir tilgang til fire spørreskjema som tidligere har
vært benyttet i tvangsforskning. Det er ingen opplysninger om tidligere bruk, styrker,
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svakheter eller betingelser for bruk av spørreskjemaene. Forskeroversikten lister 43
personer som forsker eller har forsket på tvang. Listen er organisert alfabetisk etter
fornavn,ogdenharikkesøkefunksjon.Deterviderelistet15institusjonerderdetforskes
påtvang.
Fanen«Ressurseroglenker»førervideretilsammendragomomfangavtvangsbruki
Norge, gjeldende regelverk, høringsuttalelser fra TvangsForsk og lenker til relaterte
nettsteder og brukerorganisasjoner. Alle disse oppslagene oppleves som nyttige og
tilgjengelige,selvomdeharnoevarierendekvalitet.
LitteraturdatabasenTvangsPubomtalesfyldigeresenereiegetavsnitt.

Detfinnesingenoversiktoverutviklingiantallbrukeresidennettstedetblelansertiapril
2009. Dette skyldes delvis forandringer på nettstedet. Nettstedet ble tilknyttet en
telletjenestesenti2011.Tallfra2012og2013viserenøkningibrukfraigjennomsnitt213
unikebesøkpermåned(spredning92Ͳ274)til231unikebesøkpermåned(spredning101Ͳ
309).Detteutgjørenøkningavunikebesøkmedca.8%fra2012til2013.Noeavøkningen
kan sannsynligvis tilskrives Helsedirektoratets utlysning av evalueringen og arbeidet med
selveevalueringsrapporten.
Vi deler i høy grad informantenes positive syn på nettsidene til TvangsForsk, men vil
påpekeatdetfremdeleserforbedringspotensialeher.Vedåretteoppismådetaljersom
for eksempel feilsitering av referanser og enkelte lenker som ikke virker vil inntrykket av
solide,oppdaterteogbrukervennligenettsiderbliytterligerestyrket.
Litteraturdatabasen
TvangsForsk har ønsket å tilrettelegge for lett tilgang til litteratur om tvang. Dette har
resultert i databasen TvangsPub. I 2010 startet TvangsForsk et samarbeid med
UniversitetsbiblioteketiTromsøomdatabasen.Databasenvardarettetmotbådenorskog
internasjonal litteratur om tvang. Samarbeidet med Universitetsbiblioteket ble avsluttet
etter ett år fordi prosjektet ble vurdert som vanskelig gjennomførbart. Ansvaret for
vedlikehold av databasen ble overført til de administrativt ansatte i nettverket. Ut fra
vurderinger om forskjeller i kontekst og lovverk, overførbarhet av forskningsfunn og
ressurser tilgjengelig for vedlikehold, ble databasen i 2012 innsnevret til kun å romme
publikasjonerfranorskeforholdogpublikasjonersomhartvangsomhovedtema.
TvangsPuberorganisertettertema,publikasjonstype,forfatterogår.Temaarkiveter
inndeltitemaene:
x tvangsinnleggelser
x tvangutendøgnopphold
x tvangsmidlerogskjerming
x tvangsbehandling
x etikk,filosofiogjuss
x brukererfaringer
Et imponerende aspekt ved litteraturdatabasen er at den gir oversikt over litteratur det
ellers er vanskelig å finne oversikter over, som offentlige dokument, masteroppgaver,
norske doktorgrader, fagartikler som ikke er fagfellevurderte, bøker og bokkapitler.
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Dessverre skjemmes oversikten noe av at ikkeͲpersonlige utgivere gis ukorrekte navn i
oversiktsbildet. Eksempler på dette er N. og R. helse for henholdsvis Nasjonalt senter for
erfaringskompetanseinnenpsykiskhelseogRådetforpsykiskhelse.
Tabell6viseroversiktoverantallpublikasjonerperår.Mensdetvarfåpublikasjoner
før2000,hardetværtengradvisøkningiårligantallpublikasjoner,medenforeløpigtoppi
2011. Det er vanskelig å bedømme hvor komplett databasen er. Søk i internasjonale
medisinske databaser som PubMed gir treff på flere norske artikler som er indeksert til å
omhandle tvang innen psykisk helsevern og som ikke finnes i TvangsPub. Ingen av disse
utelatteartiklenehartvangsomhovedtema,ogfallerdermedutenforvalgtavgrensning.
Tabell6.Antallpublikasjoneretterår,tilogmed2013
Årstall

Antall registrerte publikasjoner

2013

13

2012

16

2011

22

2010

14

2009

15

2008

11

2007

15

2006

8

2005

2

2004

4

2003

6

2002

8

2001

5

2000

2

1997

2

1993

1

1986

2

1985

1

Detforeliggeringenoversikteroverutviklingibrukavlitteraturdatabasen.Vivethellerikke
omlitteraturdatabasenspesifiktharværtbruktiutformingenavnyeforskningsprotokoller.
Flereavinformantenesomikkeaktivtdeltokiforskningsnettverket,fremholdtTvangsPub
somettavdemestnyttigetiltakeneTvangsForskhargjort.Flereavinformanteneytretogså
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ønske om utvidelse av databasen til relevant internasjonal litteratur. De fleste
informantene fant det imidlertid forståelig at nettverket har valgt å avgrense seg til
norskbasertlitteratur.
Nyhetsbrev
Nyhetsbreveneerenviktiginformasjonskanal.Utsendelseavnyhetsbrevstarteti2009,og
det har vært et jevnt økende antall mottakere, fra 170 ved utgangen av 2009 til 263 ved
inngangen til 2014. Tilbudet om nyhetsbrev er markedsført på nettsidenes hovedoppslag.
Nyhetsbrevene omhandler planlagte aktiviteter, relevante disputaser, nyheter, debatter,
nye forskningsresultater med videre. Nettverket har hatt en ambisjon om å sende ut
nyhetsbrev 4Ͳ8 ganger i året. Hyppigheten av utsendelser har variert med omfang av
relevante nyheter, men TvangsForsk har stort sett oppfylt sin egen målsetning om
utsendelseshyppighet.
Flereavinformantenevårenevntespontantat destårpåepostlistentil Tvangsforsk,
og at dette er den viktigste informasjonskanalen de har for å få vite om seminarer,
aktiviteter og hva som skjer på feltet. Seniorrådgiver og nettverkskoordinator Leif Martin
Haugen viser dessuten til at elektronisk informasjon er noe han har prioritert siden han
tiltrådtestillingeni2012.Dettefremhevesogsåavbrukere,samtidigsommangeerpositive
til oppgraderingene og de stadige oppdateringene på nettverkets hjemmeside.
Koordinatoren viser samtidig til at begrenset tid og ressurser gjør det vanskelig for
nettverksadministrasjonenåtilenhvertidhafulloversiktoverhvasomskjer.Derforerde
relativtavhengigeavinformasjonfraforskningsmiljøeneogandre,ogoppfordrertilkontakt
ogtipsing.Detopplysesomatdettefungererfint.
Foredrag og presentasjoner
DetforeliggeringenfullstendigoversiktoverforedragoginnleggderTvangsforskharblitt
presentert. Nettverket har imidlertid søkt å gjøre seg synlig gjennom deltakelse på
konferanser, seminar og fagmøter relatert til tvangsproblematikken. I følge årsrapporter
harTvangsForskblittpresentertgjennominnleggiplenumellersominformasjonsstandpå
Tvangskonferansen på Hamar (2008), konferanse om tvang og menneskerettigheter i
Tromsø (2008), psykiatriveka i Bergen (2009), Kontrollkommisjonskonferansen i Oslo
(2011), møte hos Fylkesmannen i Troms (2011), videreutdanning i fysioterapi og
videreutdanning i geriatri for sykepleiere i Tromsø (2011), Nordic Congress of Psychiatry
(2012), Hamarkonferansen (2012) og undervisning om tvang i regi av Norsk Psykiatrisk
Forening(2012).
Høringsuttalelser
I følge nettsider og årsrapporter har TvangsForsk levert totalt 4 høringsuttalelser, alle i
saker som omhandler tvang i det psykiske helsevernet og etter direkte invitasjon. Den
størsteaktivitetenvari2012derdetbleskrevethøringsuttalelsefor:
(1) NOU2011:9.Øktselvbestemmelseogrettssikkerhet
(2) Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale
sikkerhetsavdelinger,herunderienhetmedsærlighøytsikkerhetsnivå
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(3) ValgfriprotokolltilFNstorturkonvensjon

I2013bledetskrevethøringsuttalelseforEndringeripsykiskhelsevernlovenͲvarslingav
fornærmedeogetterlattevedendringerigjennomføringogopphøravdompåoverføring
tiltvungentpsykiskhelsevern,adgangtilnattelåsingavpasientrommv.
Høringsuttalelsenforforslagomsærligereglerforgjennomføringavpsykiskhelsevern
iregionalesikkerhetsavdelingerblesitertifleremedier.
Toavarbeidsutvalgetsmedlemmervarforøvrigmedlemienarbeidsgruppeoppnevnt
av Helsedirektoratet, som skulle vurdere behandlingsvilkåret i psykisk helsevern (BerntͲ
gruppen).
Medieoppslag
Ifølge søk i AͲtekst har det vært få medieoppslag der TvangsForsk er kreditert med navn.
Det finnes to nyhetssaker i Bergens Tidende i mai 2012 i anledning diskusjonen rundt
forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale
sikkerhetsavdelinger. TvangsForsks høringsuttalelse i anledning endringsforslaget ble også
behørigsitertviaenNTBͲnotissomkompåtrykkimerenn40lokalaviser.Detfinnesogså
en nyhetssak i Dagens Medisin fra 2011 der Høyer uttaler seg kritisk i forhold til en
masteroppgave og kvaliteten på data rapportert til kontrollkommisjonene. Flere av
TvangsForskssentraleforskereerflittigsitertimedia,mendautenreferansetildeltakelsei
TvangsForsk.
HøyerdeltokforøvrigietinnslagpåNRKDagsrevyenomtvangipsykiatrienimai2011.
IintervjuenefremkommerdetatTvangsForskharhattenindrediskusjonmedhensyn
tilhvoraktivemanbørværeimediaogihvilkengradTvangsForskharenformidlingsrolle.I
årsrapportene fra 2011 og 2012 er det også bemerket at tvangsfeltet er preget av sterke
spenninger, og at nettverket opplever at de har rollen som dialogbygger mer enn
debattant.Dettepoengetkommervitilbaketilivårekvalitativevurderinger.
Konkrete henvendelser og forespørsler
I årsrapporten for 2009 ble det oppgitt at TvangsForsk i gjennomsnitt hadde hatt 1
henvendelseperukemedforespørselomkunnskapomtvang.Tilsvarendetallfinnesikke
for de andre årene. Gjennom årsrapportene får man inntrykk av at nettverket har fått
forespørsleromåbidraiundervisning,åveiledeutarbeidelseavforskningsprotokoller,ogå
svarepåspørsmålfrajournalisterogansattevedpsykiatriskeavdelinger.

Kvalitative vurderinger
Mandatet
TvangsForsk har hatt et prinsipielt todelt mandat der de skulle (1) bidra til forskning om
tvang,og(2)ogsåværeenpålitelig,nyansertogoppdatertkunnskapskildeiforholdtilfakta
og viktige problemstillinger når det gjelder bruk av tvang innen psykisk helsevern.
TvangsForskharholdtsegtilmandatetogharikkegåttutoverdet.Deharhatthovedfokus
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pååbidratilforskning,ogdetkandermedstillesspørsmålvedomdeharoppfyltmandatet
sittiforholdtilformidling.Utfraintervjueneskapesdetetinntrykkavenindrediskusjoni
nettverket om hvor aktive man bør være utad. Med unntak av oppsummeringer gjort i
forskningsplanen, har TvangsForsk i liten grad gitt offentlige vurderinger av eksisterende
kunnskap om bruk av tvang. Ut fra aktivitetsoversikten ser det ut som at de har vært
relativttauseisamfunnsdebatten.Deterlikevelgrunntilåtroatdegjennomsindeltakelse
på fagarenaer har bidratt til kunnskapsspredning. Det har imidlertid ikke foreligget en
fullstendigoversiktoverhvilkeforedragsomharværtholdt,ogpåhvilkearenaerdissehar
vært.
Iforbindelsemedvurderingavommandateteroppfylt,mådetogsånevnesatnoen
av informantene utenfor nettverket har ytret seg kritisk til det de beskriver som en
avgrensningavfokustildetsomskjerinneiinstitusjoneneinnendetspesialisertepsykiske
helsevernet. Det er blitt påstått at nettverket ikke har vist interesse for tvang ut fra et
generelt samfunnsperspektiv, og at forskningen har for sterk fokus på individet og
institusjonell tvang. Samtidig viser aktivitetsoversikten at nettverket har hatt særlig fokus
på bruk av tvang uten døgnopphold gjennom konferanser, miniseminar og
stimuleringsmidler. Dette fokuset bidrar i en viss grad til å i imøtegå kritikken av
TvangsForsksomnoetilbakelentoginnadvendtiforholdtilbrukere.
Når det gjelder begrensningen av mandatet til tvang innen psykisk helsevern, har
intervjueneavdekketflereulikemeningeromeneventuellutvidelse.Deterbredkonsensus
både innenfor og utenfor miljøet om nødvendigheten av fortsatt å ha fokus på tvang
innenfor psykisk helsevern. Mange har påpekt at tvang er et sårbart og vanskelig felt å
forskepå,ogatforskningsutviklingerensakteprosess.Detharskjeddenpositivutviklingi
forskningsaktiviteten på feltet, og det er nødvendig med fortsatt fokus for at denne
utviklingenikkeskalstoppeopp.Iintervjuenehardetgjennomgåendeblittargumentertfor
atnettverketifremtidenmåutviklesmeridybdenennibredden.Flereuttrykkerskepsistil
utvidelse,dadefrykteratenslikutvidelsevilgjøreatressurseroginteresser«blirsmurtfor
tyntutover»,ogatmandermedikkeoppnårnoepånoenfelt.Samtidigpåpekernoenav
informantene nytten og overføringsverdien i forhold til filosofiske betraktninger,
menneskerettsspørsmål og metodologi. TvangsForsk fremstår per i dag som et
kompetanserikt nettverk, som ikke har motstykker innenfor andre felt der tvang er en
problemstilling.
Deflestesomerpositivetilutvidelse,erpositivtilutvidelsetilrus«fordidetgjelderde
samme pasientene». Det er imidlertid stor skepsis til utvidelse til andre felt som bruk av
tvang overfor psykisk utviklingshemmede, demente, eller i forhold til somatiske
problemstillinger. Skepsisen begrunnes med at andre former for tvangsbruk dekkes av
andre lovverk og at det er i andre fagmiljø at denne tvangen utøves (somatiske sykehus,
kommunaletjenester,tverrfagligspesialisertrusbehandling).Flerepåpekerateneventuell
utvidelsevillemåttemedføreatnettverkettaroppisegpersonerfraandretyperfagmiljø.

Brukerne
TvangsForsks primære brukergruppe var tenkt å være forskere, fagpersoner og studenter
som selv tok kontakt med nettverket for veiledning og samarbeid. TvangsForsk var også
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tenkt som et ressurssted der journalister og andre kunne henvende seg med faglige
spørsmål. I kommunikasjonsplanen fra 2012 definerte TvangForsk selv brukerne som
forskere og andre kompetansenettverk som arbeider innen samme eller relaterte fagfelt.
Videre hevdet de at de rettet seg mot potensielle forskere, det vil si klinikere eller andre
som kan tenkes å være interessert i å forske innenfor tvangsfeltet. De ønsket også å
henvendesegtilstaten,samtinteresseorganisasjonerinnenforfeltet.
Gjennom driftsperioden har henvendelser utenfra i liten grad blitt loggført. Det er
likevel naturlig å anta at brukerne i hovedsak har vært personer med særinteresse av
tvangsspørsmål, det være seg studenter, forskere, klinikere, brukere av psykisk helsevern
ellerbrukerorganisasjoner.
Blantinformantenehardetværtbådepersonermedtetttilknytningtilnettverket,og
forskereogklinikeresomerprofilerteinnenforhelsetjenesteforskningogͲtenking,ogsom
harvistinteresseforbrukavtvang.Hvordannettverketbeskrivesavhengeravommanhar
ståttutenforellerværtinnenfornettverket.Gjennomintervjueneharvifåttinntrykkavat
nettverketharværtsværtviktigfordesomharkommetinnidet.Mangeavinformantene
eroverstrømmendepositive.Flerebeskriveratdetidligereharsavnetetforumavforskere
som har vært interesserte i spørsmål rundt tvang, og at forskningsnettverket styrker
forskernes egen interesse og evne til å videreføre forskning rundt tvang. Disse
informantenebeskriverogsånettverketsominkluderendeogmedstortakhøyde.
Samtidigbeskrivernoenavdeutenforståendeinformantenenettverketsomeksklusivt
og til en viss grad ideologisk drevet, i den forstand at de har oppfattet at nettverket har
somgrunnforutsetningatbrukenavtvangskalreduseres.Detteliggerogsåimandatetfra
Helsedirektoratet.Noenpåpekerogsåatnettverketkanfremståsomvirkelighetsfjernt,da
deoppfattestilåværelangtutenfordenkliniskehverdagen.Somenavinformantenevåre
uttalte:
Deterlettåværenormativogimottvangsbruk,nårmanikkejobbermeddesykestenårde
ersykest.

Noenavinformanteneutenforhaddeknaptkjennskaptilnettverketførvikontaktetdem,
tiltrossforatdehaddegodkjennskaptiltvangsomforskningsfeltogkjentetilpersonenei
arbeidsutvalgetsomfagpersoner.Etparinformanterbeskrevogsåenendringiopplevelsen
avnettverketfradadevarutenfortildebleinvitertinn.Førdebleinvitertinn,opplevdede
nettverketsom«internt»ogikketilgjengelig.Etteråhabliinvitertinn,endretdeimidlertid
synspunkt i favør av nettverket. Dette stiller spørsmål ved hvordan TvangsForsk
markedsføres i forhold til hvor åpen man er for selvrekruttering av nye forskere og
klinikere.ErTvangsForsketnettverkmaninviteresinni,ellererdetetnettverksomman
kan invitere seg selv inn i? Hvor høy er terskelen for å ta kontakt? Fra de som er inne i
nettverketbledetoftepåståttatmiljøetrundttvangsforskningersåpassliteathvisnoen
førstharbestemtsegforåforskepåtvangipsykiskhelsevern,vildeautomatisk,elleriallfall
raskt,blioppmerksommepåTvangsForsk.
FunnenevårekangimistankeomatselvommanbliroppmerksompåTvangsForsk,så
betyr ikke nødvendigvis det at man blir oppmerksom på at man er velkommen inn i
nettverket.Idengradnettverketskalrettesegmotpotensielleforskerekandetteværeen
utfordring. På nettsidene har nettverket en liste over 43 personer som forsker eller har
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forsket på tvang. Denne listen er organisert alfabetisk etter fornavn, og kan slik muligens
væremedpååillustrereskilletmellomdesomerinnenforogdesomerutenforrammene
avnettverket.Innenforetetablertnettverkvildetværenaturligåværepåfornavnogålete
opp personer etter fornavn. Når man er utenfor, vil man lete etter personer etter
etternavn. På samme måte kan det stilles spørsmål ved at to av ni bevilgninger av
stimuleringsmidler har vært gitt til personer med tett forankring til Nettverket. Samtidig
innebærer jo dette av syv av bevilgningene er gitt til personer utenfor nettverket, og på
dermedenrelativhøygradavåpenhetogsåmot«eksterne»personerogmiljøer.Detville
dessuten vært påfallende dersom deltakelse i nettverket i seg selv skulle være
ekskluderende for å motta stimuleringsmidler. På et mer prinsipielt grunnlag kan det
imidlertidstillesspørsmålvedomnettverkslederbørværedelavforskningsutvalgetsom
avgjør tildelingene . Forskningsutvalget utgjøres pr i dag av to eksterne medlemmer 8en
brukerrepresentantogenkliniker,itilleggtilnettverksleder.Selvomeksternemedlemmer
pridageriflertall,menervilegitimitetentiltildelingenehøystsannsynligvilleblittstyrket
dersomallemedlemmeravutvalgetvareksterne.KoplingentilTvangsforsksikresuansett
gjennomnettverkskoordinatorsfunksjonsomsekretærforutvalget.
I flere av TvangsForsks egne dokumenter er synlighet og tilgjengelighet tema. Det
virker dermed som at de selv er klar over problematikken, og at de jobber bevisst med
detteblantannetgjennomtiltakbeskrevetikommunikasjonsͲogtiltaksplaner.
TvangsForskhargodenettsider,noeflereavinformanteneharfremholdtsomenviktig
ressurs. Fra utenforstående er det likevel bemerket at de har et forbedringspotensial i
forholdtilåværetilgjengeligefordirektespørsmålrundttvang.Eninformantuttryktedet
slik:
«Nårjegharnoejegvilspørreom,vetjegikkehvemjegskalringe.»

Det kan selvsagt stilles spørsmål ved hvor tilgjengelig TvangsForsk skal være, og hvor
tilgjengeligdetermuligåværenårorganisasjoneneroppbygdsometløstnettverk.

Geografisk plassering
Nettverket har vært plassert i Tromsø, og tilbakemeldingene på dette er overveiende
positive. Noen få informanter har bemerket at TvangsForsk kanskje lettere hadde blitt
invitertinnisentraleprosesserdersomdevarplassertiOslo.Enslikkritikkkanstyrkesavat
de tydelig har hatt forholdvis mye aktivitet mot potensielle partnere i Tromsø. De fleste
informantenebeskriverimidlertidatlokaliseringutenforhovedstadenerenstyrkeiformav
at det automatisk blir mer nasjonal fokus og økt utadrettethet. Flere påpeker også at
nettverksadministrasjonens
beliggenhet
er
underordnet
gitt
dagens
kommunikasjonsløsninger.VideresamangeatTromsøiutgangspunktetvaretnaturligvalg,
iogmedatforskningpåtvangogetableringenavnettverketopprinneligvarnærtknyttettil
GeorgHøyeroghanskoblingertilUniversitetetiTromsø.DentettetilknytningentilHøyer
personlig er noe flere informanter antyder at også kan være en utfordring. Flere av
informantene uttalte at hvis en tenker langsiktig og ved en eventuell videreføring, er det
usikkertomdennebasenerlikeopplagtomforeksempel10år,ellernårHøyergåravmed
pensjon.
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TvangsForsksynesåhaværtsværtbevisstlokaliseringen.Nettverksledelsenharvært
aktive i forhold til å forebygge negative konsekvenser av lokaliseringen. Lett tilgang for
forskereharværtvektlagt.Samlingerognettverksmøterharderforblittlagtnærsentrale
flyplasserslikatforskerefrahelelandetlettkanmøtes.Detharværtsikretgodgeografisk
spredning i sentrale strukturer i nettverket. Arbeidsutvalget representerer i dag
forskningsmiljø og kliniske miljø fra flere byer i Norge, inkludert Trondheim (Hatling),
Tromsø(Høyer),Stavanger(Hustoft),Oslo(LossiusHusum)ogArendal(BuerChristensen).
TvangsForskhariperioderhattubesatteadministrativestillinger.Detmåderforstilles
spørsmålvedomdetteharnoemedlokaliseringenågjøre.Detkunneforeksempeltenkes
atTromsøiutgangspunktetharenmindre«pool»avrelevantekandidatertildennetypen
stillingerenndetsomvilleværttilfelleandrestederiNorge.Detteerogsåantydetienav
TvangsForsks egne årsrapporter. Utskiftningen kan selvfølgelig også være et resultat av
usikkerheten som følger med midlertidig finansiering av nettverket. Midlertidige stillinger
kan ha større appell til personer som er i drift eller mellom prosjekter, enn det faste
stillingerhar.

Organisering og ressurser
Nettverksmodellen synes å ha fylt sin rolle som kontaktnett. Samtidig har modellen klare
begrensninger. Dette gjelder spesielt i forhold til aktiv utadrettet virksomhet som
kunnskapsspredningogkunnskapsimplementering.Noenavinformanteneharnevntatdet
ervanskelig åvite hvem manskalsnakke medog hvordanmanskalhenvendeseg.Dette
gjelder kanskje spesielt journalister og brukerorganisasjoner, som savner noen de kan få
konkretinformasjonogsvarhos.
DersomTvangsForskskalfortsettesometnettverksomprimærtskalbiståogbidratil
kunnskapsutvikling, men uten å forske selv, trengs det ikke nødvendigvis strukturelle
endringer eller større tilførsel av midler. Jevne bevilgninger og følgelig økt forutsigbarhet
forpersoneneinettverketogmiljøenerundtvilderimotværeenubetingetstyrke.Deter
imidlertid viktig å påpeke at en slik rolle gjør det vanskelig å sikre at de langvarige og
kvalitetsmessig tunge forskningsprosjektene som er nødvendige for å drive feltet videre,
iverksettes.
DersomTvangsForskskalhaenaktivrolleiådrive feltetvidere,vildetiendastørre
gradkrevelangsiktighetogforutsigbarhet,ogdetvilværeressurskrevendebådeiformav
penger og personell. En del av disse utfordringene er knyttet til nettverkets mandat og –
følgelig–rammebetingelsenedethar.Determedandreordsnakkomviktigeavveininger
ogveivalg:
Skulle TvangsForsk bli mer aktive i forskning, vil en slik endring antakelig gå på
bekostning av nettverkets nåværende rolle som fødselshjelper for nye prosjekter,
brobyggerogveiledningsorgan.Forskningensometterspørresvilkrevestoreressurser,som
faste rammebevilgninger heller enn prosjektfinansiering. Samtidig vil en slik dreining
utfordreselvenettverksmodellen.Forsomflereavinformantenevåreharværtinnepåog
reflektertoverͲogsåiarbeidsutvalgetselvͲ,vildenmestopplagteendringenværeågåfra
etnettverktiletkunnskapsͲellerkompetansesenter.Deflesteviharsnakketmederlikevel
skeptiske til dette. Skepsisen begrunnes med at drift av kompetansesentre er
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ressurskrevende.Selveforskningsfelteterliteogsårbart,ogmankanletttenkesegatman
blir tvunget til å kunne «litt om alt» istedenfor å satse strategisk. Mange frykter at
TvangsForsk ville risikere å miste sin egenart og fleksibilitet, noe som er styrkene til
nettverksorganiseringen. Flere bemerker at dersom de skulle gå over til en
kompetansesenterfunksjonvillemanståifareforatidentitetentilnettverketblirborte,og
atforskerneimindregradfølertilhørighettilnettverket. Mankandarisikereåfåetnytt
skille:Desomeransattogdesomikkeerdet.
Iintervjuenekomdetogsåoppetforslagomenalternativorganiseringavnettverket
sombyggerpådenforeliggendeorganiseringen.Eninformantsomvarpositivtilutvidelse
avgrunnmandatet,foresloatutvidelseavmandatettilågjeldeflerebrukergrupperkunne
gjennomføres ved å lage et satellittnettverk der Tvangsforsk har egne forskergrupper
(satellitter)medfokuspåbrukavtvanginnenforandrelovverk.Vedkommendeinformant
begrunnetdettemedatoverordnedeforholdvedbrukavtvangkanhamangelikhetstrekk,
menatlovverk,fagtradisjoner,brukergrupperogkliniskeutfordringerersåpassforskjellige
atmantrengerandreforskeremedannetfokus,annenfagbakgrunnogkliniskerfaring,for
å kunne ivareta disse feltene. En satellittmodell vil kunne gi sambruk av administrativt
personale og metodisk kunnskap, samtidig som man ivaretar utfordringer og forskjeller
mellomfeltene.Enslikmodellvilvideregienraskerestartpåtvangsforskninginnenandre
arenaermedmindreutvikledesamarbeidsstrukturer.
Iogmedatmanharvalgtenflytendenettverksstrukturogatdevitenskapeligeansatte
harsmåstillingerog,medunntakavHøyer,ikkeerstasjonertiTromsø,harmanhattbehov
for en stabiliserende struktur. Den sentrale koordinatorstillingen har hatt utskiftninger og
hartidvisværtubesatt.TvangsForskhardermedhattbegrensedemulighetertilåstabilisere
denflytende strukturen.Deterbemerketfraflereatnettverket synesåhafungertbesti
perioderderdetharværttopersoneriadministrasjonen.Vedvideredriftavnettverketbør
dettetashensyntil.Størrelsenpådevitenskapeligestillingeneerogsånoesomkantrekkes
innivurderingene.Enøkningavstillingsandelerfradagens20%oppmot50%kangiøkt
kjerneaktivitet, men forutsetter også større økonomiske rammer. Det er også et åpent
spørsmålhvorvidtrelevantekandidaterviloppleveen50%stillingsommerattraktivenn
en20%stillingiforholdtilmulighetenavkombinasjonmedannetarbeid.
Nettverksorganiseringen gir løs organisering og dermed mulighet for samarbeid på
tvers av geografi, fagfelt og institusjoner. Både medlemmene i arbeidsutvalget og
personene i forskergruppen er spredd på ulike institusjoner rundt om i landet, og det er
stor spredning i deltakernes fagͲ og erfaringsbakgrunn. Dette betyr at TvangsForsk per
definisjon legger til rette for samarbeid, i og med at de skaper arenaer der disse
menneskenekantreffesogeventueltfinnehverandreispesifikkeforskningsinteresser.De
siste årene har TvangsForsk i økende grad søkt samarbeid med andre også ut over det å
samle de som har tvang som særinteresse. Nødvendigheten av samarbeid ut over egen
gruppe er behandlet i kommunikasjonsͲ og virksomhetsplaner. Det er gjort flere fremstøt
blantannetmedfellesmøterogkonferansermedandremiljø(Akuttnettverket,SIFERmv).
Gjennom å arrangere konferanser sammen med Akuttnettverket og kliniske miljø har de
ogsåbidratttilatforskereogklinikeremøtes,ogatdeersynligeimiljøerdermanfinner
potensielleforskere.
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Det er vanskelig – og antakelig lite hensiktsmessig – å diktere regler for hvordan
fremtidig samarbeid bør være og hvilke miljø TvangsForsk bør samarbeide med. Aktuelle
samarbeidvilavhengeavTvangsForsksmandatogressurser.Sidensamarbeiderentoveis
prosess, vil det ikke minst avhenge av andre miljøers muligheter og interesse for å
samarbeide med dem. TvangsForsks nettverksstruktur legger potensielt til rette for
samarbeididengraddevirkeligeråpneforforskerefraandremiljøogandreståsted.Utfra
tilbakemeldingene om begrenset synlighet, ideologisk grunnforutsetning og uklarhet i
hvordanman«blirmed»,kandetsynessomomTvangsForskharendelutfordringerher,og
følgeligogsåetforbedringspotensial.MensomviharvisttidligereharTvangsForskdesiste
årene hatt flere samarbeidsprosjekter med blant annet Akuttnettverket og Sifer, og en
videreføringogstyrkingavdettekanværeenmuligveiågåforåblimersynligeognåuttil
flerepotensiellebrukere.
Både gjennom intervju og foreliggende dokumenter får man inntrykk av at
målsetningeneogoppgaveneTvangsForskharermeromfattendeenndettilførteressurser
tillater.Samtidigharikkenettverketbruktoppdemidlenedeharfåtttilført,primærtfordi
alle stillingshjemlene ikke har vært besatt. I samtlige intervju med personer innenfor
nettverketblirdetformidletenmatthetiforholdtilatfokusaleneikkebidrartilforskning,
menatdeternødvendigmedøremerkedeforskningsmidlerovertid.Desammepersonene
viser også til vanskeligheter med å nå frem og få midler via Forskningsrådet eller
helseforetakene.Forutenforståendekandetsamtidigseutsomommanharhattennoe
passivogreaktivholdning,ogbareibegrensetgradposisjonertsegslikatmannåddoppi
konkurransen om tilgjengelige forskningsmidler. Noe av tanken bak nettverket og
nettverkets tiltak (miniseminar, stimuleringsmidler) synes å ha vært å øke kvaliteten på
søknaderslikatmanskulleståsterkereikonkurransenmedandreforskningsmiljø.Åbygge
oppnyeforskningsideerogͲprosjekterertartid,ogdeterusikkerthvorvidtenevalueringav
måloppnåelse etter bare fem år kan yte rettferdighet overfor nettverkets effekt på dette
området.

TvangsForsks rolle i forhold til
implementering av forskningsbasert
kunnskap om tvang i helsetjenestene
Implementeringavforskningsbasertkunnskapomtvangihelsetjenesteneharikkeværten
delavTvangsForsksmandat.Deharilitengradværtsynligeutenforforskermiljøene.Dette
harværtetbevisstvalgfraNettverkledelsensside,noesomblantannetharværtbegrunnet
medressursknapphetogetønskeomåbeholdenøytraliteten.Detharværtstiltspørsmål
om nettverket burde hatt en rolle i forhold til implementering. Dette ville krevet en helt
annenorganiseringogressursbruk,jfr.diskusjoneniforrigeavsnittomkompetansesenter.
Både fra arbeidsutvalget til TvangsForsk og fra andre informanter slås det fast at
nettverket nok har vært mer opptatt av kunnskapsutvikling enn kunnskapsspredning.
Mangeavinformantenevårehaddeimidlertidforventetatnettverkethaddeenstørregrad
avviljetilågåutogmenenoesærligsidenmedlemmeneiarbeidsutvalgetiogforseger
tydelige forskningsprofiler. Et mulig problem med at TvangsForsk har som eksplisitt (og
mandatsfestet) forutsetning at tvang per definisjon er et onde, er at et mer utadrettet
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nettverk lett vil kunne føre til en samfunnsdebatt for og i mot tvangsbruk i sin
alminnelighet,menutenatdetterelaterestilkontekstuelleforhold.
Samtidigvilvipåpekeatdeteretstortspennmellomkunnskapsutviklingpådenene
siden og implementering på den andre, og at dette rommet i større grad kunne vært
utnyttetblantannettilaktivtågåutåprøveåpåvirkeforskningsfronten.Detkanseutsom
atTvangsForskhartattetaktivtvalgomåværepassivepådettefeltet.Samtidigvilviigjen
påpekeatinstitusjonaliseringavnettverkogoppbyggingavkunnskaptartid,ogsomvihar
vistharTvangsForskiøkendegradhattenmeraktivogutadrettetlinjefra2012Ͳ2013
At institusjonalisering og oppbygging tar tid henger også nært sammen med selve
organiseringen av TvangsForsk som et nettverk. Nettverksmodellen har åpenbart skapt
utfordringeriforholdtilnettverketsidentitetogdermedsynlighet.Deterikkegitthvaeller
hvem TvangsForsk er og skal være – arbeidsutvalget, administrasjonen, nettsiden, Georg
Høyer,ellerlittavaltsammen?Ognårdetgjeldersynlighet,kandetværeutfordrendeåfå
publisitetalldentidnettverkethareteksplisittmandatpåatdeikkeselvskalforske.Andre
viktige,menåpne,spørsmålerihvilkengradinvolverteforskereerpliktigetilåinformere
omdeltakelseiNettverketnårdefåroffentligoppmerksomhet.Ogvidere,ihvilkengradde
definerer seg selv som en del av nettverket ut over at det er hyggelig å møte andre med
samme interesse. Vi mener at det ved en eventuell videreføring er svært viktig å ha en
aktiv,åpenogløpendedebattrundtdennetypenavspørsmålogproblemstillinger.

Avsluttende oppsummering og konklusjon
ViharnåkartlagtulikesidervedTvangsForsksvirksomhet,medsærligvektpådesisteto
årene av prosjektperioden. Gjennom arbeidet med evalueringen får vi inntrykk av en
utvikling fra et lite, sårbart miljø med en del startvansker til et stadig mer aktivt nettverk
somiøkendegradfungereretterintensjonenfraHelsedirektoratet,ogsomdessutenharet
sterkt ønske om å opprettholde og styrke sin virksomhet. På bakgrunn av definerte
problemstillinger fra oppdragsgiver og vårt arbeid, har vi utarbeidet en 5Ͳpunkts
oppsummering,etterfulgtavforskergruppenstilførelserogenkonklusjon.
(1) Betydningenavgeografiskplassering.SålangtharnettverketsplasseringiTromsø
hellerværtenstyrkeennensvakhet.Vedvidereføringavnettverketoverlengretid
kan dette se annerledes ut, blant annet fordi lokaliseringen til Tromsø er sterkt
knyttetoppmotprofessordr.medGeorgHøyer.Detersannsynligvisenfordelat
nettverkslederognettverksadministrasjonharsammegeografiskebase.
(2) Mulighettilåutvidemandatettilåomfattebrukavtvangibehandlingavandre
målgrupper, som for eksempel rusmiddelmisbrukere eller personer med demens
eller psykisk utviklingshemming. Ut fra evalueringen synes det klart at mandatet
ikke bør utvides med mindre nettverkets ressurser økes. Forskningsfeltet er
fremdelesliteogsårbart,ogtrengerviderefokuspåsegselv.Utvidingavmandatet
til andre målgrupper vil forutsette at nettverket bygges ut mot andre fagfelt og
styrkesmedandreressurspersonerenndetdeharidag.
(3) Behov for endring av kapasitet, struktur og ressurser dersom virksomheten skal
utvidesellerendres.Herviserviigjentilvåranbefalingomikkeåendremandatet
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tilåinnbefattenyemålgrupper,menhellergåidybdenpådetforeliggendefeltet.
Større
interessefelt,
økt
vekt
på
kunnskapsformidling
eller
kunnskapsimplementering krever annen og mer robust organisering. Hvis
TvangsForsk skal fortsette som et nettverk som skal bistå og bidra til
kunnskapsutvikling uten å forske selv, trengs det ikke nødvendigvis strukturelle
endringer eller større pengebevilgninger. Økt forutsigbarhet i form av sikret
økonomisk støtte over tid vil derimot være en styrke. Dette vil kunne gi økt
stabilitet for personene i nettverket og miljøene rundt, med økte muligheter til å
tenke langsiktig og skape forpliktende samarbeid med andre miljø. Dersom
nettverketskaldriveegenforskning,stillerimidlertidsakenseg annerledes. Dette
vil i enda større grad kreve langsiktighet og forutsigbarhet, og være
ressurskrevendebådeiformavpengerogpersonell.Enslikendringvilantakeligvis
også gå på bekostning av nettverkets nåværende rolle som fødselshjelper for nye
prosjekter, brobygger og veiledningsorgan, samtidig som det utfordrer selve
nettverksmodellen.
(4) Nytte av samarbeid med andre miljø, eventuelt hvilke miljø dette bør være og
hvordansamarbeidetkangjennomføres.HeleideenbakTvangsForskerbasertpå
tanken om samarbeid. Forskergruppemøter og nettverkskonferanser gir grobunn
for at forskerne kan finne hverandre på tvers av fagfelt, institusjonstilhørighet og
geografi. Nye forskningssamarbeid forutsetter møtepunkt, god kjemi, tid til
utvikling og tilstrekkelige rammebetingelser. Hvilke miljø det er aktuelt å
samarbeidemedvilavhengeavkjernepersoneneinettverketoghvordanmandatet
til enhver tid er. Her er det et viktig poeng at problemstillingene knyttet til tvang
ofteerinnvevdihverandre.Dermedviletensidigfokuspåtvangsbrukibehandling
innenforinstitusjonerpådenenesidenletterekunnestyrkeforskningsaktiviteten,
menpådenandresidenlettføretilatmanmisterendelsammenhengeravsyne.
En måte å unngå faglig innsnevring på vil være aktivt samarbeid med andre
nettverk og forskningssentre. På den måten kan Tvangsforsks interessefelt koples
opp mot andre og bidra til mer helhetlige tilnærminger uten at man mister sin
egenart.
(5) TvangsForsksrolleiforholdtilimplementeringavforskningsbasertkunnskapom
tvangihelsetjenestene.GittnåværendestrukturogressurserkanikkeTvangsForsk
ha en egen rolle i forhold til implementering av forskningsbasert kunnskap om
tvang i helsetjenestene. En annen sak er at TvangsForsk i dag fremstår som
medieskye og med meningsvegring. Ut fra mandatet burde de i større grad bidra
medkorrigeringeravfaktaogkvalifiserteekspertuttalelserinnidetoffentligerom.
TvangsForsk bør per definisjon inneholde den gruppen forskere som med størst
tyngde, kunnskapsgrunnlag og høyest refleksjonsnivå kan uttale seg om de
kompliserte problemstillingene tvang innebærer. I den grad de gjør seg selv
usynlige,svikterdesittmandat.
Utoverdissepunkteneoppdragsgiverharbedtossevaluere,vilviforvåregendelleggetil
to anbefalinger: For det første mener vi det vil være gunstig at TvangsForsk ved en
eventuellvidereføringjustereroppnevningenavforskningsutvalgetsomavgjørtildelingav
stimuleringsmidler. Nettverksleder bør etter vår vurdering ikke være medlem av utvalget,
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men byttes ut med en ekstern fagperson. En slik endring vil være i tråd med nettverkets
foreliggende mandat, og på lengre sikt bidra til å ytterligere styrke legitimiteten til
tildelingene–ogfølgeligTvangsForsksegenlegitimitet.
Fordetandrevilvianbefaleenmeraktivrolleidetoffentligeordskiftetom forskningpå
tvangogomtvangsbrukisegselv.Dettetrengerikkeåståistridmednettverksmodellenog
fokusetpåkunnskapsutvikling,menvilsnareresynliggjøreTvangsForskmeddestore,men
tidvisunderutnyttederessursenedehar,ogsomvisynesdeterviktigogriktigatdefårut.

Konklusjon
GenereltvurderervidetslikatTvangsForskharoppfyltsittmandat,menikkegåttutover
det.DeharoppfyltHelsedirektoratetsmålsettingeromåbiståogbidrarundtforskningpå
tvang i norsk psykisk helsevern. De arbeider aktivt for å knytte sammen personer og
miljøer. De er en nyansert og pålitelig kunnskapskilde, men har et forbedringspotensial i
forhold til å fremstå som synlige og deltakende i det offentlige ordskiftet. De har også
uutnyttetpotensialeknyttettilåsynliggjøresegselvogåblimindrepersonavhengige.Vivil
anbefale at nettverket videreføres i sin nåværende form, men at man jobber videre i
forholdtildeutfordringene–ogdetforbedringspotensialetͲviharpåpekt
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