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Samandrag:
Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern blei lagt
fram i 2006 som ledd i å nå eit av måla i Opptrappingsplanen for psykisk helsevern,
nemleg mindre bruk av tvang. Artikkelen analyserar utviklinga i bruken av tvang i
norsk psykisk helsevern for vaksne i perioden 2009-2013, og avdekkar at
tvangsbruken ikkje har gått ned. Ved iverksetjingsteori og analysering av policyverktya i tiltaksplanen freistar eg å finne svaret på kvifor den offentlege planen ikkje
har lukkast i dette målet. Konklusjonen er at tiltaksplanen har ei todeling av
suksessfaktorar. Policy-verktya i planen er veleigna ved at dei går gjennom ikkjeautomatiske system og blir iverksett av få aktørar. Fråveret av tvingande tiltak, og
tiltak med sanksjonar for ikkje å etterleve dei, gjer dei mindre eigna. Iverksetjinga av
tiltaksplanen forklarar altså noko av årsaken til at tvangsbruken ikkje har blitt
redusert, men ein må sjå til andre forklaringar også.

IKKJE MINDRE TVANG I PSYKISK HELSEVERN – EI
IVERKSETJINGSTEORETISK FORKLARING .................................................................... 3
1. INNLEIING .................................................................................................................................................... 3
2. TEORI ............................................................................................................................................................ 3
2.1. Tvang i norsk psykisk helsevern ....................................................................................................... 4
2.2. Iverksetjingsteori og policy-verkty .................................................................................................. 5
3. METODE ....................................................................................................................................................... 8
3.1. Kjelder......................................................................................................................................................... 9
3.2. Konsekvensar av metodeval: analysen av tvangsbruk .......................................................... 10
3.3. Konsekvensar av metodeval: analysen av iverksetjingsteori .............................................10
4. ANALYSE OG RESULTAT ...................................................................................................................... 11
4.1. Del 1: Analyse av tvangsbruk i perioden 2009-2013 ............................................................ 11
4.2. Del 2: Analyse av policy-verkty i tiltaksplanen .......................................................................14
5. OPPSUMMERING ..................................................................................................................................... 17
LITTERATURLISTE ...................................................................................................................................... 19
VEDLEGG....................................................................................................................................................... 21

2

Ikkje mindre tvang i psykisk helsevern – ei iverksetjingsteoretisk
forklaring

1. Innleiing
Bruk av tvang i norsk psykisk helsevern er eit tilbakevendande tema, som ved fleire
høve har gått varmt i pressa. Seinast 19. mai 2015 understreka Europarådet sin
kommissær for menneskerettar at Noreg har lang veg å gå når det gjeld å sikre minst
mogleg bruk av tvang, og eit verdig liv for psykisk sjuke menneske underlagt tvang
(Auestad, 2015). Tvangsbruk er eit alvorleg inngrep i ein pasient sitt liv, og kan føre
til negative verknader for vidare behandling (Sosial- og helsedirektoratet, 2006, s. 35).
Difor la Sosial- og helsedirektoratet i 2006, på oppdrag frå Helse- og
omsorgsdepartementet, fram Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i
psykisk helsevern. Tiltaksplanen var eit ledd for å nå eit av mange mål i
Opptrappingsplanen for psykisk helse, nemleg størst mogleg grad av
brukarmedverknad og frivillig behandling i psykisk helsevern (Sosial- og
helsedirektoratet, 2006, s. 1). Denne artikkelen analyserer data frå 2009 til 2013 og
viser at tvangsbruken ikkje har blitt redusert, trass i tiltaksplanen. Artikkelen tek føre
seg dette i ljos av iverksetjingsteori. Kan ein i iverksetjinga av planen finne årsaker til
at planen ikkje har nådd målet? Problemstillinga er denne: Kva for faktorar ved
iverksetjinga av tiltaksplanen kan forklare at tvangsbruken ikkje gjekk ned i perioden
2009-2013? Gjennom studien av iverksetjingsteori og policy-verkty skal eg freiste å
svare på dette spørsmålet.

2. Teori
Ei rekkje tiltak blei lansert i tiltaksplanen for å nå fire hovudmål: meir frivilligheit,
kvalitetssikra bruk av tvang, meir kunnskap og betre dokumentasjon av tvangsbruk.
Eg skildrar tiltaksplanen, og kva som kjenneteiknar tvang i psykisk helsevern, før eg
tek for meg iverksetjingsteori generelt for så å skildre policy-verkty, og korleis dei
kan seie noko om korleis tiltak i offentleg politikk kan ventast å verke.
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2.1. Tvang i norsk psykisk helsevern
Opptrappingsplanen var eit svar på utfordringar på det mange skildra som eit felt som
hadde blitt ”hengende etter i de faktiske prioriteringene av bevilgninger …” (St.prp.
63 (1997-98) 1998). Ynskjet om å få ned bruken av tvang skuldast både dei negative
verknadene for brukarar og pårørande, og at tvangsbruken ligg på eit stabilt, høgt nivå
jamført med andre land i Europa (Sosial- og helsedirektoratet, 2006, s.1).
Tiltaksplanen har ikkje som mål å få ned tvangsbruken til eit bestemt nivå. Ordlyden i
tiltaksplanen er at det ”… verken er mulig eller ønskelig å fastsette en klar standard
for hvor stort eller lite omfanget av tvang i psykisk helsevern bør være. Frivillighet
skal tilstrebes ….” (2006, s. 25).
Tvunge psykisk helsevern er undersøking og behandling utan samtykke
(psykisk helsevernlova, 1999, § 1-2). I psykisk helsevern for vaksne finst tre
hovudtypar tvangsbruk: etablering av tvungen observasjon/tvunge psykisk helsevern,
behandling utan samtykke og bruk av tvangsmiddel. Ein skil mellom døgnbehandling
og poliklinisk behandling (psykisk helsevernlova, 1999, § 3-2, 3-3, 4-4, 4-8). Tvang
skal nyttast etter freista frivillig behandling eller når slik behandling vurderast som
fånyttes (Sosial- og helsedirektoratet, 2006, s. 6), altså som siste utveg. Det er eit stort
inngrep som kan føre til at pasienten kjenner avmakt over eige liv og helse.
Tvangsbruk kan føre til at ein mister tillit til behandlar og tenesta, og vil av mange
opplevast som ei stor tilleggsbelastning (Sosial- og helsedirektoratet, 2006, s. 24). Det
er såleis avgjerande korleis tvangen blir nytta, og at den blir nytta i minst mogleg
grad. Den uformelle tvangen, opplevinga av tvang i frivillig behandling (Sosial- og
helsedirektoratet, 2006, s. 24), ligg i randsona for denne artikkelen. Ein kan ikkje sjå
vekk frå at tiltaksplanen har lukkast med å redusere opplevd tvang i frivillig
behandling, men dette vil ikkje bli vurdert her.
Tabellen under viser det estimerte nivået av tvangsbruk i norsk psykisk
helsevern i perioden 2001-2009 for tvangsinnleggingar og tvangsinnlagde pasientar
(berre for 2008 og 2009) per 100 000 vaksne. Tal manglar for 2004. Det har vore ei
auke i talet på tvangsinnleggingar fram til 2005. Frå då av har det variert noko, men
ligg rundt 190 tvangsinnleggingar per år.
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Figur 1.

Kjelde: Helsedirektoratet (2010), s. 16.

2.2. Iverksetjingsteori og policy-verkty
På norsk er politikk det næraste vi kjem til ordet policy. Det er ein vesensskilnad
mellom dei som gjer at policy vil nyttast konsekvent. Politikk viser i større grad til
styringa av eit samfunn, medan policy skildrar innhaldet i denne styringa (Store
norske leksikon, 2014, avsn. 5).
Policy-syklusen er ein modell som skildrar korleis offentleg politikk blir formulert
og sett ut i livet. Versjonen av syklusen som nyttast er den Howlett, Ramesh og Perl
skildrar (2009). Syklusen har fem steg i denne rekkjefølgja: agendasetting,
politikkformulering, avgjerd, iverksetjing og evaluering. Agendasettingssteget
skildrar korleis ein sak kjem på styresmaktene sin dagsorden. I policy-formuleringa er
det berre aktørar som har kunnskap, ressursar og posisjon som deltek, og her blir
policyen formulert. På avgjerdssteget vel ein strategi for å oppnå policy-målet, og det
blir gjort ved vedtak eller delegert avgjerdsmakt. På iverksetjingssteget set ein i verk
strategien. Siste steg i syklusen er evaluering av policy-prosessen (Howlett, Ramesh
og Perl, 2009, s. 12-13).
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Dette er, som modellar flest, ei sterkt forenkla framstilling av ein samansett
prosess. Det nyttige med ein slik modell er at ein får ei praktisk, om enn noko stilisert,
avgrensing av ulike fasar i eit arbeid, og dette gjer at ein kan studere kvart steg for
seg, der dette måtte vere føremålstenleg. Denne artikkelen er eit godt døme på eit slikt
tilfelle.
Kan ein setje opptrappingsplanen og tiltaksplanen inn i syklusen? Ja, om ein
godtek forenklingane dette fører med seg. Eg godtek dei, fordi eg trur forenklinga kan
gje innsikt i prosessen med å setje i verk ein strategi for å redusere tvang i psykisk
helsevern. Ein kan sjå syklusen på ulike måtar. Ved å nytte den frå psykiatrimeldinga,
St. meld. nr. 25 (1996-1997), som gjev linjer for utvikling av tenestetilbodet i psykisk
helsevern (St. meld. nr. 25 (1996-97), ser ein det store biletet. Ein kan også velje å
nytte den berre på tiltaksplanen. Eg vel det første alternativet, og vurderer at
agendasettingssteget kulminerte med psykiatrimeldinga i 1997. Behandlinga av
meldinga førte til Sosialkomiteen si innstilling (Stortinget, 1998) som etterlyste ein
opptrappingsplan på feltet. Dette førte til formuleringsstadiet, der St.prp. nr. 63
(1997-98), opptrappingsplanen, blei resultatet, vedteke i tråd med innstillinga av
Stortinget 17. juni 1998 (Stortinget, 1998). Avgjerdssteget er altså Stortinget si
behandling av St.prp. nr. 63. No er vi komne til iverksetjingssteget, som er emnet for
artikkelen. Tiltaksplanen var eitt av mange grep som blei nytta for å gjennomføre
opptrappingsplanen. Iverksetjingssteget kjenneteiknar arbeidet der planen blei utvikla,
formidla og arbeidet sett i gong. Resultata av policy-prosessen blir vurdert i det siste
steget, på evalueringsstadiet.
På iverksetjingssteget nyttar ein ulike tiltak for å nå eit policy-mål (Howlett et. al,
2009, s. 168), når det gjeld tiltaksplanen, heile 29 tiltak. Policy-verkty vert definert av
Schneider og Ingram som ”… elements in policy design that cause agents or targets to
do something they would not otherwise do with the intention of modifying behavior
to solve public problems or attain policy goals” (Schneider & Ingram, 1997, s. 93).
Eg nyttar to rammeverk for å skildre policy-verkty. Det første rammeverket er
NATO-modellen. Modellen har fire hovudkategoriar for policy-verkty. Kategori N
(nodality) skildrar styresmaktene sine informasjonsbaserte metodar. I Vabo sine ord
(Vabo, 2012, s. 278-279) omfattar styringsinstrumenta i denne kategorien
”argumentasjon og overtalelse mer generelt, gjennom propaganda, utdanning,
normative oppfordringer og følelsesmessig overtalelse.” Policy-verktya kan vere
innhenting og offentleggjering av informasjon, rådgjeving og formaning gjennom
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kampanjar og tilrådingar, og oppretting av råd og organ som vurderer faglege
spørsmål (Howlett et. al, 2009, s.116-119). Kategori A (authority) omfattar policyverkty der ”den legale og offisielle autoriteten gir grunnlag for bruk av tvangsmakt,
og handler om å forlange, forby, garantere og dømme. Negative sanksjoner eller
trussel om sådanne inngår også her” (Vabo, 2012, s. 101). Vabo skil mellom
informasjonsbaserte verkty og finansielle verkty (T) på den eine sida, som mindre
tvingande styringsmiddel enn verkemidla på den andre sida, reguleringar (A) og
organisatoriske verkty (O). Finansielle verkty omfattar dei økonomiske ressursane til
styresmaktene, medan organisatoriske verkty handlar om dei organisatoriske sidene
ved iverksetjinga – kven set policyen i verk (Howlett et. al, 2009, s.122-135)?
Salamon skriv at policy-verkty, med sin fleirdimensjonalitet, er vanskelege å
skildre og plassere i kategoriar (s.1644). Nettopp difor nyttar eg to ulike rammeverk –
for å karakterisere så godt som råd policy-verkty som når policy-mål. Det andre
rammeverket er Salamon si skildring av fem kriterium for å vurdere policy-verkty.
Berre eitt av kriteria er relevante her, nemleg effekten av verktyet (2000, s. 16471650). Eg ser berre på kva verkty ein må nytte for å nå policy-mål, og ser vekk frå
andre sider ved verktya. Salamon skildrar fire dimensjonar verkty kan variere over.
Den siste dimensjonen, kor synleg policy-verktyet er, særleg i budsjett og rekneskap,
er ikkje relevant sidan det ikkje har blitt tilført økonomiske midlar gjennom
tiltaksplanen.
Dimensjonane er desse:
a) Grad av maktbruk (Salamon, 2000, s.1650-1651):
Dimensjonen skildrar i kva grad eit verkty avgrensar åtferd gjennom maktbruken til
styresmaktene. Låg grad av maktbruk omfattar mellom anna skatteutgifter og
offentlege informasjonskampanjar. Middels maktbruk omfattar subsidiar, som lån,
men også avgifter og gebyr for uynskt åtferd. Høgast grad av maktbruk finn ein i
sosial og økonomisk regulering. Salamon set fram ei hypotese om at dess meir
maktbruk som ligg i eit verkty, dess meir truleg vil det verke etter målet. Hypotesa til
Salamon blir støtta av litteraturen han viser til, samt av Birkland (2005, s. 173).
b) Direkte iverksetjing (Salamon, 2000, s. 1654-1661):
Direkte iverksetjing er når organet som har finansiert eller autorisert policyen også set
den i verk. Dess færre aktørar som deltek i iverksetjinga, dess meir direkte er den. Av
meir indirekte iverksetjing finn ein straffeansvar og tilskot, i ein mellomposisjon
skatteutgifter og kontraktar, og av dei meir direkte tenester tilbydd av staten, statlege
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verksemder og informasjonskampanjar drivne av styresmakter. Salamon slår fast at
indirekte iverksetjing er mindre effektivt og vanskelegare å handtere enn direkte
iverksetjing. Påstanden blir støtta av Pressman og Wildavsky (Salamon, 2000, s.
1660). Konklusjonen finn støtte i ny økonomisk teori, som særleg legg vekt på
prinsipal-agentproblemet, som blir større når iverksetjinga går over
organisasjonsgrenser. Prinsipal-agentproblemet viser til utfordringa prinsipalen, som
autoriserer og/eller finansierer policyen, har i tilhøvet til sin agent, som set i verk
policyen. Det er lite truleg at mål, verdiar og visjonar er heilt like for ein prinsipal og
ein agent, og difor vil det vere avvik mellom ynska mål og det ein oppnår. Økonomisk
teori peikar på fleire fordelar ved at prinsipal og agent tilhøyrer same organet.
c) Grad av automatikk (Salamon, 2000, s. 1662-1665):
Dimensjonen målar i kva grad ein nyttar eksisterande system for iverksetjinga. Slike
system kan vere den økonomiske marknaden, domstolane og skattesystemet. Det er
grunn til å stille spørsmål ved om slike system er eigna for å nå siktemåla i ein policy,
fordi desse systema har sin eigen dynamikk og mål uavhengig av policyen.
Artikkelen analyserar altså ein karakteristikk ved tiltaka over tre dimensjonar,
og tiltaksplanen blir vurdert i ljos av desse ved tiltaka si plassering i NATO-modellen.
På bakgrunn av dette utleier eg fire hypotesar. Hypotesane nyttast i analysen for å
svare på kva ved tiltaksplanen som forklarar at tvangsbruken ikkje har gått ned.
Hypotesane er desse:

H1:

Dersom tiltaka er av tvingande art, vil bruken av tvang gå ned.

H2:

Ein vil redusere tvangsbruken dersom det ligg sanksjonar bak tiltaka i
kategori A.

H3:

Dersom tiltaka i kategori N og A blir iverksett direkte, vil sannsynet for
redusering av tvang vere større.

H4:

Dersom tiltaka i kategori A blir gjennomført i ikkje-automatiske
system, vil ein redusere tvangsbruken.

3. Metode
Artikkelen er ein casestudie av omfanget av tvang i psykisk helsevern belyst av
iverksetjingsteori. Ved empirisk å syne utviklinga av tvangsbruken i perioden 20092013, vil eg freiste å finne årsakene til funna i iverksetjingssteori, ved ei analyse av
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policy-verkty. Eg undersøkjer om det første hovudmålet i tiltaksplanen – meir
frivilligheit - har blitt nådd i norsk psykisk helsevern for vaksne. Eg tek ikkje føre
meg dei tre andre hovudmåla, men drøftar dei kort avslutningsvis.

3.1. Kjelder
Kjeldene er mellom anna rapportar og planar frå offentlege organ om tvang i psykisk
helsevern, samt litteratur i offentleg politikk. Litteraturen dekker temaet policyutforming og –iverksetjing, og presenterer ulike modellar og teoriar for policy-studiar.
I årlege rapportar frå Helsedirektoratet har eg erfart det som blir skildra i
tiltaksplanen (2006, s. 35) om datamaterale innan psykisk helsevern: ”… innenfor det
psykiske helsevernet er [det] lite tradisjon for å samle, systematisere og bruke
erfaringer og tilgjengelig kunnskap for å evaluere og forbedre egen praksis. Den
mangelfulle rapporteringen av pasientdata til Norsk pasientregister understøtter dette
inntrykket, …”. Det har vore vanskeleg å finne samanliknbare data frå år til år. Ei
vurdering av kva tal som seier noko substansielt om omfanget av tvang, og som også
er undersøkt over fleire år, har ført til at eg har vald ut åtte talseriar frå dei årlege
rapportane til Helsedirektoratet, ”Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne”.
Talseriane er samanstilt og undersøkt for perioden 2009-2013. Tal for 2014 er ikkje
publisert, og fordi tala frå før 2009 er mangelfulle og ikkje direkte samanliknbare med
data samla inn etter 2008, vel eg å ikkje ta med desse. Ein kunne vente ein
umiddelbar effekt av tiltaksplanen, figur 1 er difor presentert i del 2.1 for å hindre
denne fallgruva.
Eg nyttar estimerte data berekna på analyseutvalet til Helsedirektoratet, basert
på data meldt inn til Norsk pasientregister (NPR) for tvangsinnleggingar og
tvangsinnlagde, både befolkningsjustert og ikkje, samt sentralmål for kor lenge
døgnopphald ved tvangsinnleggingar varer. For å supplere desse statistikkane nyttar
eg rapporterte tal til kontrollkommisjonane om vedtak om tvungen observasjon og
tvunge psykisk helsevern frå same tidsperiode. Kontrollkommisjonane førar kontroll
med tvangsvedtak i det psykiske helsevernet, og institusjonane er pålagd å rapportere
vedtak om tvunge observasjon eller tvunge psykisk helsevern til den lokale
kommisjonen (helsenorge.no, Kontrollkommisjonen, avsn. 1-2).
At datamaterialet er så mangelfullt, er eit alvorleg faktum når ein ser det i ljos
av kor stort inngrep tvang er for mange pasientar. I håp om å kunne gje eit bidrag til
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debatten om bruk av tvang, vil eg nytte dei data eg ser på som mest valide og reliable,
og som også let seg samanlikne over tidsserien. Av kapasitetsomsyn vurderer eg berre
bruk av tvang på nasjonalt nivå. Kva gjeld tilgongen på data, ville det ideelle vore om
ein hadde befolkningsjusterte tal for innleggingar, personar innlagde til tvang og for
kor lenge tvangsbruken varte for alle åra sidan opptrappingsplanen blei sett i verk.

3.2. Konsekvensar av metodeval: analysen av tvangsbruk
Ved empirisk å undersøke tvangsbruk, kan ein finne statistikk som peikar i éi
utviklingsretning. Dette kan gje somme svar, men ved andre metodar kunne ein
kanskje funne andre svar. Intervju og spørjeundersøkingar kunne blitt nytta i staden.
Styrken ved metoden som er vald, er at ved å studere spørsmålet empirisk får ein høve
til å analysere data som vurderast som reliable over tidsserien.
Meir av datamaterialet i rapportane kunne vore nytta, til dømes heile datasettet
i rapportane for alle institusjonar i Noreg, men dette blir ikkje gjort fordi dei er av
variabel kvalitet. At datamaterialet for tvangsbruk er så mangelfullt er årsaka til at
Helsedirektoratet har vald å nytte estimerte data.
Artikkelen studerer ein kort tidsperiode. Tiltaksplanen blei lansert i 2006, og
det naturlege er at det kjem fleire resultat med tida. Forsking syner at ikkje-kliniske
faktorar spelar inn ved bruken av tvang, til dømes haldningar, og dette tek det tid å
endre (Helsedirektoratet, 2006, s. 36). Likevel blei redusering av tvangsbruken sett
ljos på alt ved lanseringa av opptrappingsplanen i 1998. Ein skulle difor vente ei viss
endring til mindre tvangsbruk ved utgangen av 2013.
Det er ein styrke at artikkelen kombinerar estimat frå Helsedirektoratet og
rapporterte tal til kontrollkommisjonane, fordi ulike kjelder kan nyansere kvarandre.
Det er likevel uvisst kor representativt analyseutvalet er, og om rapporteringa til
kontrollkommisjonane er fullstendig. I tillegg kan variablane berre jamførast
innbyrdes på tidsserien. Dette tyder at ein ikkje kan studere éin variabel med data frå
ulike kjelder, som ville vore ein god metode for å vurdere om tala er reliable.

3.3. Konsekvensar av metodeval: analysen av iverksetjingsteori
Iverksetjingsteori nyttast for å forklare kvifor tiltaksplanen ikkje nådde målet om
mindre tvangsbruk. Ein kunne studert tiltaksplanen i ljos av heile policy-syklusen,
men avgrensinga skjer ved eitt av dei fem stega fordi eg meiner dette er steget som
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kan forklare mest om verknaden av planen. Denne måten å studere tiltaksplanen på
har ein konsekvens det er viktig å merke seg: det er ei reint teoretisk analyse som
berre tek omsyn til ”det skrivne ord”. Såleis tek den ikkje omsyn til munnlege
politiske signal, og heller ikkje til korleis tenestekvinner og –menn utførte oppgåvene
sine då planen skulle setjast i verk.
Det er mange faktorar som kan ha spelt ei rolle då planen blei lansert og sett i
verk, til dømes haldningar, organisasjonskultur og -struktur, om og når tilrådingane
frå direktoratet blei ferdigstilt, om forsøk gjennomført av direktoratet blei
gjennomført i tide og med kva resultat, og om verktya i planen, til dømes det
elektroniske rapporteringssystemet, fungerte tilfredsstillande.
Om tida hadde strekt til, ville eg supplert den teoretiske analysen med ein
omfattande intervjuprosess. Dette ville gjort analysen meir nyansert. Ein slik
intervjuprosess ville omfatta dei politisk anvarlege for prosessen, dåverande Helse- og
omsorgsminister, direktør for helsedirektoratet, leiarane av dei regionale
helseføretaka, eit utval leiarar ved dei lokale helseføretaka og avdelingsleiarar ved
institusjonar som har høvesvis lite tvang, mykje tvang og dei som ligg midt på
skalaen. Denne omfattande oppgåva kunne vore ein kombinasjon av intervju og
spørreundersøkingar.

4. Analyse og resultat
Del 1 av analysen presenterer empiri for utviklinga i bruken av tvang. Del 2
undersøkjer om hypotesane kan gje svar på problemstillinga i artikkelen. Kan ein
peike ut visse sider ved tiltaksplanen som kunne fortald på førehand om ein ville
oppnå ein reduksjon i tvang eller ikkje?

4.1. Del 1: Analyse av tvangsbruk i perioden 2009-2013
Det estimerte nivået tvangsinnleggingar per 100 000 innbyggarar per år auka sidan
2001, og låg rundt 190 innleggingar per år i perioden 2005-2009. Det finst berre tal
for 2008 og 2009 for det estimerte talet tvangsinnlagde pasientar, og desse låg rundt
135 pasientar per 100 000 per år. Eg jamfører tala med estimerte tal for innleggingar
og innlagde per 100 000 per år for perioden 2009-2013, sidan desse er samanliknbare
med tala for perioden 2001-2009. Eg kan av dette vurdere om det har vore ein
verknad av tiltaksplanen som ikkje blir fanga opp av talserien 2009-2013. Figur 2
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syner at talet på innleggingar har gått noko opp i 2010, for å sakte reduserast frå 2011.
I 2013 er ein tilbake på nivået for 2009, altså om lag 190 innleggingar per år, og ein
har såleis ikkje ein reduksjon i denne perioden. Når det gjeld talet på tvangsinnlagde
pasientar, ser ein også ei auke i 2010, frå 135 i 2009 (i tala for 2001-2009) til om lag
150 i 2010. Deretter reduserast talet på innlagde pasientar noko, og er tilbake på
2009-nivå med 135 tvangsinnlagde. Heller ikkje her er det nokon reduksjon. Vi har
altså ingen grunn til å tru at det har vore ein effekt av tiltaksplanen som har slått inn
før perioden 2009-2013.

Tvangsinnleggingar og tvangsinnlagde per 100 000 i perioden
2009-2013
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Tvangsinnlagde per 100 000 18 år+

Figur 2. Tal på tvangsinnleggingar og tvangsinnlagde pasientar per 100 000 på bakgrunn av estimerte
data. Norsk psykisk helsevern for vaksne i perioden 2009 til 2013. (Helsedirektoratet, (2010; 2011; 2012;
2013; 2014), s. 23; s. 22; s. 23; s. 23; s. 17.)

For innleggingar og innlagde i analyseutvalet, figur 3 under, ser ein at det
manglar tal for 2009 og 2010. Nivået er nokså stabilt for 2011, 2012 og 2013, med ein
liten reduksjon i talet på tvangsinnlagde pasientar. Ein treårsperiode er for kort tid til å
konkludere, men det ser heller ikkje ut til at det her er ein særleg nedgong i bruken av
tvang.
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Tvangsinnleggingar og tvangsinnlagde i analyseutvalet
2009-2013
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Figur 3. Tvangsinnleggingar og tvangsinnlagde i analyseutvalet for perioden 2009-2013.
Norsk psykisk helsevern for vaksne. (Helsedirektoratet, (2012; 2013; 2014), s. 15; s. 16; s.
10.

Kor lenge tvangsbehandling varer seier noko viktig om korleis tvangen blir
utøvd, og kor omfattande den er. Tal for 2009 og 2010 manglar, men dei tala ein har
viser tydeleg at lengda på tvangsbehandlinga ikkje har gått ned, men snarare har blitt
lengre. Også her er det for få tal til at ein kan konkludere, men tala som ligg føre gjev
ingen grunn til å tru at lengda av tvang har blitt redusert i perioden.
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Det siste talmaterialet viser heller ingen reduksjon i bruken av tvang. Figur 5
viser rapporterte vedtak om tvang til kontrollkommisjonane. Det er ei endring midt i
perioden, der talet på vedtak om tvungen observasjon går ned, og vedtak om tvunge
psykisk helsevern går opp. I 2013 har ein kome tilbake til nivået for 2009 på begge
variablar.

4500

Data frå kontrollkommisjonane 2009-2013:
Vedtak om tvunge psykisk helsevern og vedtak om tvungen observasjon
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Figur 5. Tal frå kontrollkommisjonane på vedtak om tvunge psykisk helsevern og vedtak om tvungen
observasjon i norsk psykisk helsevern for vaksne. Periode 2009-2013. (Helsedirektoratet, (2013), s. 27.

I analysen av talseriane ser ein tydeleg at tvangsbruken ikkje har gått ned.
Med unntak av ein liten reduksjon i talet på tvangsinnlagde pasientar i figur 3, har det
ikkje vore reduksjon i bruken av tvang. I figur 2, som viser befolkningsjusterte tal, ser
ein at talet på tvangsinnlagde pasientar auka i 2010, for å gå tilbake til 2009-nivå i
2013. Reduksjonen i figur 3 kan altså vise til denne tilbakegongen til 2009-nivå, for
her har ein ikkje tal for 2009 og 2010 som kan vise ei eventuell auke i tvangsinnlagde
pasientar. For dei få tala for lengda på tvangsbehandling ser ein ei utvikling mot
lengre innleggingar. Over femårsperioden kan ein konkludere med at det ikkje har
vore reduksjon av tvangsbruken i norsk psykisk helsevern for vaksne.

4.2. Del 2: Analyse av policy-verkty i tiltaksplanen
Del 1 av analysen viser at tvangsbruken ikkje har gått ned, trass målsetjinga i
tiltaksplanen. Kva er årsakene til at ein ikkje har lukkast? Tiltaksplanen har eit sett
policy-verkty, tiltak, for iverksetjinga av planen – har ikkje desse vore eigna?
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Tiltaksplanen omfattar 29 tiltak. Direktoratet er ansvarleg for gjennomføringa
av 22 av dei, dei regionale helseføretaka for sju. Det er spesifisert samarbeidspartar
for dei fleste tiltaka, og for om lag halvparten ein framdriftsplan. I vedlegget er dei 29
tiltaka sortert etter NATO-modellen. 23 tiltak plasserer seg i kategori N,
informasjonsbaserte verkemiddel, og seks i kategori A, reguleringar. Ingen plasserast
i dei siste to kategoriane, finansielle og organisatoriske verkemiddel (Howlett et. al,
2009, s. 115). At 23 av 29 tiltak er informasjonsbaserte, altså grovt rekna mindre
tvingande styringsmiddel, tyder på at tiltaksplanen er det Vabo skildrar som mjuk og
prosessorientert (Vabo, 2012, s. 122). Då er det i følgje Birkland (2005, s. 173) og
Salamon (2000, s. 1652) mindre truleg at planen vil nå sine mål.
Vi har 29 tiltak som vurderast på ein karakteristikk ved dei, det Salamon
skildrar som effekten av verktyet – om ein når målet for policyen eller ikkje. Med
utgangspunkt i at 23 tiltak er informasjonsbaserte verkty og seks reguleringsverkty,
skal eg studere dei som to åtskilde kategoriar, N og A, over dei tre relevante
dimensjonane. Salamon argumenterer for at det må liggje makt eller tvang i verktyet
for å nå policy-målet, det må vere så direkte som mogleg, og det bør ikkje gå gjennom
automatiske system. Som eit fjerde moment tek eg med Levine, Peters og Thompson
sitt oversyn over styrker og veikskapar ved ulike policy-verkty i Birkland (2005, s.
177), der dei viser til at sanksjonar kan verke positivt for måletterleving og for at
verktyet verkar raskt. Med dette utgangspunktet skal eg no vurdere hypotesane i
artikkelen:
Hypotese 1
Dersom tiltaka er av tvingande art, vil bruk av tvang gå ned.
Når om lag 80% av tiltaka er av ikkje-tvingande art (kategori N), har
tiltaksplanen preg av å vere ein ”mjuk” plan. Salamon (2000, s.1652) og Birkland
(2005, s. 173) meiner at dette vil redusere sannsynet for at ein når måla i
tiltaksplanen. Tiltak som utarbeiding av faglege tilrådingar, rundskriv, rettleiarar,
malar og handlingsplanar er mjuke styringsmiddel. Sjølv i kategori A, som er dei mest
tvingande tiltaka, er det ingen av tiltaka som ligg i den meir tvingande delen av
spekteret. Dei hardaste styringsmidla i planen er utarbeiding av rutinar og etablering
av tenester og system, men ingen av dei har nokon større grad av tvang over seg.
Hypotese 2
Ein vil redusere tvangsbruken dersom det ligg sanksjonar bak tiltaka i kategori A.
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Arten av dei tvingande tiltaka er relatert til hypotese 1. Er det sanksjonar for
ikkje å gjennomføre tiltaka? Levine, Peters og Thompson viser at sanksjonar kan
verke positivt for å nå mål (Birkland, 2005, s. 177), men ikkje i nokre av dei 29 tiltaka
i planen er det sanksjonar for ikkje å etterleve tiltaka. Sanksjonar kan til dømes vere
rapportering, økonomiske sanksjonar eller tilsyn. Tilsynelatande er det ingen
konsekvensar for å ikkje etterleve tiltaka i planen, og dette er truleg ein viktig grunn,
kanskje den viktigaste, til at ein ikkje har fått ein reduksjon i bruken av tvang.
Hypotese 3
Dersom tiltaka i kategori N og A blir iverksett direkte, vil sannsynet for redusering av
tvang vere større.
Dersom direktoratet sjølv gjennomfører tiltaka, vil ein ha direkte iverksette
policy-verkty. Som tidlegare nemnt, er direktoratet hovudansvarleg for
gjennomføringa av 22 av tiltaka, og dei regionale helseføretaka for dei andre sju. Ein
har altså stor grad av direkte iverksette verkty. Berre for seks av tiltaka er det ikkje
spesifisert konkrete samarbeidspartar, for dei 23 andre er det spesifisert éin eller
fleire. Kor direkte desse verktya er avgjerast av i kva grad samarbeidspartane er
delaktive i iverksetjinga av tiltaka. I hovudsak skjer iverksetjinga ved organ som er
knytt til styresmaktene gjennom korporative band, slik at det sjeldan nyttast typiske
kontraktsamarbeid. Mykje av samarbeidet vil truleg gå gjennom korporative
samarbeidsfora, slik at ein i stor grad kan snakke om nokså direkte verkty også her.
Dette vil variere. Oppdragsforsking er eit unntak, og eit døme på kontaktsamarbeid.
Ein har altså stor grad av direkte iverksette policy-verkty, og dette peikar mot eit godt
utgangspunkt for å nå måla i tiltaksplanen.
Hypotese 4
Dersom tiltaka i kategori A blir gjennomført i ikkje-automatiske system, vil ein
redusere tvangsbruken.
Tiltaka er planlagt gjennomført i system med låg grad av automatikk. Av
systema med lågast automatikk finn vi mellom anna direktoratet sin produksjon av
retningslinjer og tilrådingar, informasjonsinnhenting og –formidling, og ordning med
liaisonverkesemd mellom politi og psykiatriske akutteam (tiltak 8). Desse tiltaka går
ikkje gjennom etablerte system. Tilfella der det er ein høgare grad av automatikk, er i
kontraktsamarbeid. Gjennom oppdragsforsking og samarbeid med kompetansemiljø
har ein kontraktsamarbeid, men dette er ikkje ei arbeidsform som er mykje brukt i
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tiltaksplanen. Ingen arbeidsformer med høg grad av automatikk er i bruk i planen. Det
er altså i hovudsak system med låg grad av automatikk som blir nytta, og i tilfellet for
reguleringstiltaka, kategori A, plasserer alle seg på den lågaste delen av
automatikkskalaen. Såleis skal tiltaka vere eigna for å nå måla i tiltaksplanen.

Konklusjon av analysen av policy-verkty
Hypotesane viser ei todeling av suksessfaktorar. To av dei peikar mot eit godt
utgangspunkt for å lukkast i målet om mindre tvang, medan dei to andre peikar mot
det motsette. Eit godt utgangspunkt er når styresmaktene i stor grad sjølv har vore
ansvarlege for fleire av tiltaka og har stått for mange eller alle stega i iverksetjinga av
desse. Der direktoratet sjølv ikkje har vore hovudansvarleg, har dei regionale
helseføretaka vore det. Sjølv om dette førar til meir indirekte iverksetjing, har ein i dei
fleste tiltaka få aktørar og såleis er iverksetjinga nokså direkte også her. Ein nyttar
også i hovudsak system som i liten grad er automatiske, og dette gjev også eit godt
utgangspunkt for å lukkast i redusering av tvangsbruken. Det som peikar mot eit
dårleg utgangspunkt, er at tiltaksplanen er ein ”mjuk” plan, som gjer til at sannsynet
for at ein når måla i tiltaksplanen blir mindre. Ironisk nok kan lite tvang i tiltaka i
tiltaksplanen føre til at ein ikkje greier å redusere tvangen i helsevernet. Det er ingen
insentiv eller ris bak spegelen, og dette kan vere ein svært viktig faktor for at
tvangsbruken ikkje har gått ned i perioden.

5. Oppsummering
Analysen viser klårt at bruken av tvang i det psykiske helsevernet ikkje har gått ned.
Ved å undersøkje korleis tiltaksplanen har blitt iverksett, har eg vist at mangelen på
tvang eller sanksjonar i tiltaka i planen truleg er ei viktig forklaring på kvifor ein ikkje
har nådd målet om mindre tvangsbruk. Analysen viser at to av faktorane som er
undersøkt i tiltaksplanen har vore positive for å nå måla, og ein kan difor ikkje seie at
sjølve iverksetjinga av planen er den einaste årsaken til at ein ikkje har lukkast. Truleg
er det også faktorar utanfor iverksetjingssfæra som forklarar kvifor tvangsbruken
ikkje har gått ned i perioden.
For vidare forsking på iverksetjingssida av spørsmålet kan det vere interessant
å sjå på sider ved tiltaksplanen som ikkje har blitt studert her. Faktorar som at måla i
tiltaksplanen er generelle og gjeld alle institusjonar, kan kanskje vere éin årsak til at
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ein ikkje har lukkast. Eit anna viktig punkt er at ein ikkje set eit konkret mål for
reduksjonen. Kanskje skyt ein seg sjølv i foten ved dette valet, for korleis kan ein vite
at nivået er for høgt dersom ein ikkje kan seie kva nivå tvangsbruken bør liggje på?
Eit siste viktig punkt er å undersøkje om tiltaka faktisk har blitt gjennomført, og med
kva resultat.
Utanom målet som har blitt diskutert her, er det også tre andre hovudmål i
tiltaksplanen som kan ha blitt nådd sjølv om tvangsbruken ikkje har gått ned. Ein kan
ha oppnådd meir kvalitetssikra bruk av tvang, at ein i større grad enn tidlegare er
medvitne om lovverket på feltet og i større grad arbeider i samsvar med det. Ein kan
heller ikkje sjå vekk frå at kunnskapsgrunnlaget på feltet har auka, og ein kan berre
håpe at dokumentasjonen av tvangsbruken har blitt betre. At det finst meir data for
tvangsbruken i slutten av tidsserien tyder på det. Som eit siste punkt bør ein igjen
nemne at data nytta i denne artikkelen berre gjeld formell tvangsbruk. Ein kan ikkje
sjå vekk frå at tiltaksplanen har lukkast i sin freistnad på å redusere opplevd tvang i
frivillig behandling.
Artikkelen har avdekka at tvangsbruken ikkje har gått ned i psykisk helsevern
for vaksne i perioden, og har også peika på at moglege årsaker til dette ligg i
iverksetjinga av planen. Verdien av artikkelen er kanskje at den viser at i valet av
policy-verkty for iverksetjing av ei reform kan ein ende med å kome tilbake til
utgangspunktet, eller enno lengre bak, dersom ein vel feil verkty.
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Vedlegg
Fordelinga i NATO-rammeverket er gjort etter karakteristikkar i Howlett et. al
(Howlett, Ramesh og Perl, 2009, s. 115-135) og Vabo (2012, s. 102-103). Vabo
meiner anbefalingar går under kategori A (authority, reguleringar), men denne
artikkelen tek utgangspunkt i at anbefalingar tilhøyrer kategori N (nodality,
informasjonsbaserte verkty), medan til dømes rutiner høyrer til kategori A.
Rekkjefølga av tiltak utgår frå tiltaksplanen. I planen er dei ikkje nummererte, så
tiltak 1 tilsvarar det første tiltaket i oversikta, medan tiltak 29 tilsvarar det siste.

Tiltak, rekkjefølgja tilsvarer den i

Plassering i NATO-

tiltaksplanen

rammeverk
1

A

2

N

3

N

4

N

5

A

6

N

7

N

8

A

9

N

10

N

11

N

12

N

13

A

14

N

15

N

16

A

17

A

18

N

19

N

20

N

21

21

N

22

N

23

N

24

N

25

N

26

N

27

N

28

N

29

N
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