
VG gransker bruk av mekaniske tvangsmidler 
Av Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman 



Kvinnen på Gaustad 

 

 

• Har de siste to årene vært bundet 
fast hele eller store deler av 
døgnet. 

• Vi hørte først om saken høsten 
2014. Da hadde hun gått rettens 
vei for å slippe ut – slik at hun 
kunne ta sitt eget liv. Kvinnen 
tapte saken. 

• I november 2015 var hun klar for 
å fortelle. 



Hvor unik var hennes historie? 
 

 



Innsyn i tvangsmiddelbruk 
 
• Kontaktet Helsedirektoratet, som selv sa 

at deres årlige oversikt var mangelfull 
• Vi kontaktet de 102 institusjonene som 

er godkjent for døgnopphold på tvang. 
• Ba om fire tall: Antall vedtak om 

mekaniske tvangsmidler, antall pasienter 
som hadde vedtak, antall vedtak som 
varte over 8 timer og det lengste 
vedtaket det året. For 2014 og 2015. 

• De fleste ga oss innsyn, men arbeidet tok 
tid fordi det kun fantes manuelt i 
håndskrevne tvangsprotokoller. 



Hva fant vi: 
• Sykehusene hadde meldt inn 2802 vedtak i 2014 – i realiteten var 

tallet 3768. 

• Flere sykehus hadde store avvik. Ved St. Olavs var det rapportert inn 
30 beltelegginger – til oss opplyste de 251 vedtak. 

• Helsedirektoratet viste til at tvangsmiddelbruken var redusert, men i 
tallene vi hadde hentet inn gikk den opp. 

• Vi fant store regionale forskjeller. Pasienter i Helse Vest hadde nesten 
dobbelt så stor risiko for å bli lagt i belter som pasienter ellers i 
landet. 

• Hver fjerde beltelegging varer lenger enn 8 timer. 



Noen av sakene 



Vilde 
• Innlagt i perioder fra 2005 og frem til i dag. 

• Selv om det har gått flere år siden nå, slet hun fortsatt med 
mareritt om hvordan det var å bli lagt i belter. 

• Hadde en opplevelse av at reimseng ble brukt som en straff 
når hun ikke gjorde som de ansatte ønsket. 

Natalie 
• Innlagt på Veum i Østfold fra hun var 16 til hun var 18 år gammel. 
• Tvangsprotokollene viser at hun i all hovedsak ble beltelagt på 

kveld-  og nattestid. Selv mener hun tvangsmidler ble tatt i bruk når 
hun ikke ville legge seg å sove. 

• Gjentatte klager til kontrollkommisjonen – uten medhold 



Regionale forskjeller 
• Hva var egentlig de regionale 

forskjellene? 

• Antall beltelegginger per innbygger i 
opptaksområdet til hvert helseforetak – 
sammenlignbart. 

• Ingen grunn til å tro at man jevnt over er 
«sykere» i en region fremfor en annen. 

• Hentet inn tall fra SSB på sysselsatte – 
kunne dette forklare? 

• Statistikker kunne regne på tallene våre. 

 



Noen av sakene 


