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Fortid – av glasskunstner Aino Jensen http://www.aino-jensen.no/ 

 

Egne erfaringer med psykose og tvang   -  psykose- og tvangserfarer 

Ikke ”bruker” – evt. pasient 

Beskrivelse av mine psykoseerfaringer finner dere i bøkene  

«Kjærligheten spør ikke, den bare er»   www.sisa.no og «Drøm i våken tilstand».  Abstrakt 

forlag https://www.abstrakt.no/ 

 

Ikke alle har skremmende psykoseerfaringer, og jeg har hatt det jeg kaller for «lyse 

psykoser». D.v.s. at jeg f eks hadde intense opplevelser i naturen.  

Årsaken til psykosene? Lite søvn i lengre tid i forkant. 

Dypere sett: Psykosen var sinnets flukt fra en virkelighet som var for vanskelig å bære. 

http://www.aino-jensen.no/
http://www.sisa.no/
https://www.abstrakt.no/
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Forskning viser at det ofte er sammenheng mellom rus- og/eller psykiske helseproblemer og 

«tidlige traumer» - «relasjonstraumer» – «barndomstraumer» - eller om man betegner det 

som «komplekse traumer». Det tas ikke nok hensyn til disse sammenhengene. 

Egen blogg om sammenhenger mellom komplekse traumer og senere rus- og/eller psykiske 

helseproblemer  https://traumeinfo.wordpress.com/traumebevisst-omsorg/ 

 

Tvangserfaringer fra sykehus 1992, 1994 og 1996 

1992: Tvangsmedisinert 

1994: Tok medisiner «frivillig»  

1996:    «           «             « 

Jeg har fått presentert forskning som tilsier at de fleste tar medisiner frivillig ved 2. og 3. 

gangs innleggelse. Det er ikke å undre seg over at medisinene tas «frivillig». Det gjorde også 

jeg fordi jeg visste at jeg sto overfor en overmakt som kom til å tvinge i meg medisiner 

uansett. Min enkelthistorie er ikke lenger veldig interessant å fortelle om, men jeg kan 

gjerne dele fra andres historier. En enkelthistorie kan lett avvises som nettopp det den er: En 

enkelthistorie. Det finnes dog mange enkelthistorier om virkningen av tvang- og 

tvangsmedisinering. 

 

Ulike nivåer for brukermedvirkning 

Samfunn - politiske føringer 

(I hvilken grad involveres brukergrupper og brukerorganisasjoner før politiske beslutninger 

fattes?) 

System (regionale helseforetak styres delvis av politiske føringer som f eks oppdragsbrev fra 

departementet) 

(Regionale brukerutvalg) 

Systemnivå/tjenestenivå - delvis lagt også via politiske føringer og kommunebudsjett 

Før politiske beslutninger tas? Brukerråd? Tjenestested? 

Individnivå 

Fungerer ikke brukermedvirkning på individnivå, hvilken verdi har da de andre nivåene?    

https://traumeinfo.wordpress.com/traumebevisst-omsorg/
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Jeg deler resultater fra en evaluering fra Tromsø (2016) om såkalt TVANG UTEN DØGN -TUD 

Tvangen iverksettes av Spesialisthelsetjenesten, men den utføres i kommunene. Hvordan 

forholder kommuneansatte seg til pasientene som «står på TUD»? 

 

KBT Midt-Norge med bruker-spør-bruker 

«Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette»  

Evaluering av:  

”Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold” og tjenestene som er involvert ved psykisk 

helsevern UNN HF og Tromsø kommune  

Evalueringsrapporten: http://kbtmidt.no/nb/prosjekter-og-publikasjoner/gjennomforte-

prosjekter 

Om Bruker Spør Bruker-metoden (side 7-8) 

 

 

 

http://kbtmidt.no/nb/prosjekter-og-publikasjoner/gjennomforte-prosjekter
http://kbtmidt.no/nb/prosjekter-og-publikasjoner/gjennomforte-prosjekter
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Fra rapporten: 

Inngripen i livet 

«Etter tvangsinnleggelse kom jeg rett over på TUD, jeg husker ikke.. jeg er så preget av å ha 

vært på tvang – jeg ville ikke ha medisiner, men må møte til medisinering. Hvis ikke kan 

politiet komme igjen.» 

«Jeg har opplevelse av å være tvunget ved at andre har kontroll over pengene, boligen og 

tvangsmedisinering.»  

”Jeg skjønte nok ikke hvor syk jeg var. Så jeg er takknemlig. Men det var veldig skremmende 

og ubehagelig. Politiet kom og hentet meg, de sa ingenting om hvor jeg skulle 

”Men det er ikke artig å miste kontrollen over eget liv, bli umyndiggjort. Jeg var redd, - fordi 

her er andre som har styringa”  

«Man må føye seg – som en værhane.»  

«Jeg ble tvunget ved å ikke være fri til å gjøre det jeg ville, for eksempel reise å besøke 

familie. Jeg måtte møte til samtale/oppfølging 4 ganger i uken og kunne dermed ikke 

bestemme over min egen tid.»  (side 10-11) 

Hovedtyngden av negative erfaringer med TUD som vi fant i denne evalueringen, er knyttet 

til medikamentell behandling mot pasientens vilje, ofte i form av injeksjoner. (side 16) 

 

Marionettdukke eller spillebrikke for systemet? 

Deltakerne brukte mange metaforer, bilder og symboler da de beskrev egne opplevelser og 

erfaringer. En av metaforene som gikk igjen hos flere var «å føle seg som en 

marionettdukke.» Andre beskrev at de opplever seg selv som en spillebrikke i et spill de ikke 

styrer, eller som en forsøkskanin for spesialisthelsetjenesten (her: medikamenter).  

«Å føle seg som en marionettdukke» ble forklart på flere måter. Noen fortalte at de opplever 

seg som en dukke – der spesialisthelsetjenesten trekker i trådene, en har ingenting en skulle 

sagt, og man må finne seg i de avgjørelsene som hjelpeapparatet tar på vegne av en. Andre 

beskrev at de føler at de «lever i et dukketeater», der noen andre enn dem selv har skrevet 

stykket, står for regien og i forkant har bestemt hvordan dukketeateret skal ende.   

Deltakerne som beskrev seg selv som en forsøkskanin eller en spillebrikke, opplever seg 

«flyttet rundt» som en brikke i et spill de selv ikke har valgt å bli med i. (side 13)   
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TUD og tvangsmedisinering 

Samtlige hadde erfaring med å bli tvangsmedisinert. Deltakerne hadde forskjellige 

opplevelser og forståelser for hva behandling er. De beskrev et stort behov for bistand til å 

oppleve mening og sammenheng i hverdagen og egen identitet, og et behov for hjelp til å 

komme i jobb eller delta på andre aktiviteter. De trakk frem behov for støtte til å bli mer 

sosiale, knytte relasjoner og nettverk, rusmestring, symptommestring og å «lære seg verktøy 

slik at man kan leve med, i stedet for å kun overleve.» Enkelte hadde fått diagnoser de ikke 

kjente seg igjen i. Andre opplevde at de ikke hadde blitt tilstrekkelig diagnostisert.  (side 14) 

Deltakere som hadde erfart at deres synspunkter om medisiner ble tatt hensyn til, og som 

enten hadde fått gehør og støtte til nedtrapping eller å skifte medikamenter som gir mindre 

bivirkninger, opplevde dette som veldig bra.    

«Jeg måtte overtale legen til å gå med på nedtrapping. Nå etter lang tid, opplever jeg 

samarbeidet som bra.» (Side 17-18) 

 

Deltakerne beskrev en gjennomgående opplevelse av å ikke ha styring i livet ved å være 

underlagt tvang i form av TUD. Denne opplevelsen var både knyttet til hvordan TUD påvirker 

hverdagen, det å være underlagt formell tvang, og opplevelsen av tvang. Alle deltagerne 

sammenlignet TUD med tvang med døgnopphold, og det å slippe å være tvangsinnlagt 

oppleves friere. Men å være underlagt TUD oppleves ikke fritt.  (side 19) 

 

Forståelse av psykose og kreativitet 

«Psykiatrien er redd det ukjente, de er redd kreativiteten og det spirituelle.»  

 «Man kan gjøre mye rart når man er manisk, men for meg er de periodene også veldig bra. 

Jeg får utfolde meg kreativt når jeg har mye energi, det er en del av meg som jeg ikke vil 

miste helt.»  

 «Jeg vet at når jeg har gått inn i de her psykosene som de kaller det, - jeg vet egentlig ikke 

hva psykose er, for i min verden så eksisterer det ikke, det eksisterer noe mer mellom 

himmel og jord enn det vi kan se, og det vil jeg ha kontakt med.»   

«Hva er schizofreni – egentlig? I andre kulturer er det ikke schizofreni, det er mystiske 

opplevelser som noen mennesker får. Der lærer de de opp så de kan lære seg å kontrollere 

det her. Så de slipper å bli psykotisk som de kaller det her i vesten.»  
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Det var flere av deltakerne som savnet en større aksept og toleranse for at vi mennesker er 

forskjellige og at man kan ha ulike oppfatning av psykoseerfaringer.  (side 30)   

 

En annen beskrev hvordan psykose er en prosess og en indre konflikt som man må jobbe seg 

gjennom for igjen å kunne bli hel.  

«Hadde jeg fått ønske ville jeg vært på en post kanskje tre uker til. Der jeg kunne trekke meg 

tilbake, skjerme meg selv. Når de tvangsmedisinerer meg gjør de meg «frisk» for fort, jeg blir 

ikke hel. Du må kjempe den kampen selv – psykosen er en indre konflikt. Når du selv får tid 

til den kampen, og slipper trusler om medisinering kan du bli hel igjen. Medisinene stagnerte 

meg.» (Side 27) 

 

Sosiale og medisinske sår 

Flere beskrev at tvangserfaringene har skapt «sosiale og medisinske sår».  

Noen av deltakerne fortalte at vonde erfaringer blir forsterket i møte med tvangen. Andre 

fortalte hvordan tvangen har preget dem, deres opplevelse av menneskeverd og redselen 

som tvangen har utløst.     

«Det henger ved deg selv når du blir bedre. Viktig å få etterbehandling av «sår», både 

medisinsk og sosialt.»  

Flere deltakere fortalte også om integritetskrenkende tiltak inne på institusjoner, ved 

innhenting og ved tvangsmedisinering. Felles er at tvangserfaringene er traumatiske og at 

det oppleves som en unntaks- og trusselstilstand, og for flere av deltakerne vedvarer denne 

unntaks- og trussel tilstanden også etter tvangshandlingen.    

 «På frivillig har jeg mere valg. Det føles friere. På TUD kunne de bare få meg innlagt igjen 

uten noe om og men, nå kan de ikke det så lett. Men førstegang jeg var innlagt var på 

frivillig, men de konverterte til tvang. Jeg er redd det skal skje igjen. Det er lettere å komme 

inn enn ut igjen.»  

 En del beskrev hvordan de aldri har fått snakket om erfaringer med å bli reimlagt, å bli 

skjermet på et avgrenset område over tid eller å bli påtvunget injeksjoner.  (side 30-31) 

 

Det var flere av deltakerne som savnet en større aksept og toleranse for at vi mennesker er 

forskjellige, og at man kan ha ulike oppfatning av psykoseerfaringer. En indre krise er 

smertefull, psykoser kan være veldig vonde og skremmende, og da trenger man omsorg av 
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folk som vil en vel, men de kan også være nødvendig å arbeide seg gjennom. 

Psykoseerfarere har tatt til orde for at det å forstå psykose som en indre konflikt der man får 

støtte til å håndtere vanskelige følelser og traumefokusert behandling, ville gi muligheter for 

å komme styrket gjennom.  

Når vi ser at tvangserfaringene i stor grad preger deltakernes liv og at det er behov for å 

bearbeide «sosiale og medisinske sår», er dette sammenfallende med funn i tidligere 

forskning, i «Alternativ til tvang I – Sett fra et bruker- og fagperspektiv»viii og i tidligere 

Bruker spør Bruker-evalueringer.  

Det er viktig at helsevesenet tar inn over seg konsekvensene av tvang og gjør det de kan for 

å forebygge langvarige traumer som følge av tvangen. I dette ligger også det å forstå andre 

konsekvenser av selve tvangsbehandlingen. Tvangserfaringen er ofte bredere enn de 

konkrete tvangshandlingene. Noen har opplevd å miste omsorg for egne barn, alle har 

opplevd å miste kontrollen i eget liv og kjent en redsel for aldri å komme seg ut av dette. 

Noen har tidligere overgreps- eller voldserfaringer. En deltaker sa det så sterkt som at: 

«psykiatrien har utøvd vold mot meg». (Side 39) 

Omtale: https://unn.no/om-oss/nyheter/ny-evaluering-tvunget-psykisk-helsevern-uten-

dognopphold-tud   Rapporten: https://unn.no/seksjon-

avdeling/Documents/Avdelinger/Psykisk%20helse%20og%20rus/Bruker%20Sp%C3%B8r%20

Bruker%20evaluering%20TUD%20UNN%20Troms%C3%B8%202016.pdf 

 

 

Menneskerettigheter? 

Norsk praksis etterlever ikke kravet i psykisk helsevernloven – oppstilt for å ivareta 

menneskerettslige forpliktelser – om stor sannsynlighet for vesentlig bedring, før 

tvangsmedisinering kan iverksettes. Helsemyndighetene har lenge kjent til den ulovlige 

praksis, uten å ha foretatt seg noe for å komme den til livs. Menneskerettslige spørsmål 

kommenteres med utgangspunkt i CRPD – FN-konvensjonen om funksjonshemmedes 

rettigheter. 

Fra sammendraget av artikkel i: 

Kritisk juss02 / 2016 (Volum 2) 

Tvangsmedisinering må forbys 

Av  Peter Christian Gøtzsche og Ketil Lund 

Side: 118-157 DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-02-03 

https://unn.no/om-oss/nyheter/ny-evaluering-tvunget-psykisk-helsevern-uten-dognopphold-tud
https://unn.no/om-oss/nyheter/ny-evaluering-tvunget-psykisk-helsevern-uten-dognopphold-tud
https://unn.no/seksjon-avdeling/Documents/Avdelinger/Psykisk%20helse%20og%20rus/Bruker%20Sp%C3%B8r%20Bruker%20evaluering%20TUD%20UNN%20Troms%C3%B8%202016.pdf
https://unn.no/seksjon-avdeling/Documents/Avdelinger/Psykisk%20helse%20og%20rus/Bruker%20Sp%C3%B8r%20Bruker%20evaluering%20TUD%20UNN%20Troms%C3%B8%202016.pdf
https://unn.no/seksjon-avdeling/Documents/Avdelinger/Psykisk%20helse%20og%20rus/Bruker%20Sp%C3%B8r%20Bruker%20evaluering%20TUD%20UNN%20Troms%C3%B8%202016.pdf
https://www.idunn.no/kritisk_juss/2016/02
http://dx.doi.org/10.18261/issn.2387-4546-2016-02-03
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Brukerstyrte sentre i alle kommuner? 

Regionale brukerstyrte sentre – (Fem regionale brukerstyrte sentre). (Eks. Bikuben, Regionalt 

brukerstyrt senter for Nord-Norge skal betjene tre fylker og nesten 90 kommuner.) 

Brukerstyrte sentre bidrar til mer brukermedvirkning i tjenestene, viser ny rapport fra 

Telemarksforskning. 

https://napha.no/content/20219/Bedre-brukermedvirkning-med-brukerstyrte-sentre 

 

Kommunenes ansvar rus- og psykiske helsetjenester. Egner rus- og psykisk helsetjenestene 

seg for tredelingen av ansvar for pasienter? Sykehus, DPS og kommune? 

Det er meldt via statsbudsjettet at også rus- og psykisk helse skal inngå i 

samhandlingsreformen fra 2017.  

Dette innebærer blant annet at kommunene skal ha døgnplasser til de som har behov for 

akutt hjelp. Hvor mange kommuner er klar til å ta den oppgaven? Hvordan skal samarbeidet 

mellom sykehus, Distriktspsykiatriske sentre og kommunene være? 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/ 

 

Avslutning 

Min drøm for alle kommuner er: 

1) Fokus på og tilrettelegging for selvorganiserte selvhjelpsgrupper 

2) Ansettelse av erfaringskonsulenter/medarbeidere med brukererfaring 

3) Oppretter brukerstyrte sentre for å gi lavterskeltilbud der også brukerorganisasjonene kan 

ha plass til sin møtevirksomhet. Oppgaver for ansatt(e): 

Drive ulike gruppebaserte tilbud i tråd med ønsker fra aktuelle brukere og i samarbeid med 

frivillige  

4) Erfaringskonsulenter kan gjennom sitt arbeid bidra til større grad av likepersonsarbeid ved 

å skape engasjement fra likepersoner 

5) Fagpersoner, som arbeider ut i fra traumebevisst omsorg og som samarbeider med 

erfaringskonsulenter og brukerstyrte sentre, vil kunne bidra til å gi god hjelp til mennesker 

med rus- og/eller psykiske helseproblemer.  

https://napha.no/content/20219/Bedre-brukermedvirkning-med-brukerstyrte-sentre
https://napha.no/content/20219/Bedre-brukermedvirkning-med-brukerstyrte-sentre
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/
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Alle mennesker kan få behov for støtte og hjelp til å håndtere livsproblemer, noen har behov 

for mer hjelp enn andre. Ulike former for hjelp må være tilgjengelig i alle kommuner. Noe 

hjelp må, slik det er per i dag, gis i spesialisthelsetjenesten.  

Det er viktig å være oppmerksom på at det enkelte menneskes historie kan forsvinne i jakten 

på ytre tegn/symptomer. De ytre tegnene, som omsettes til diagnoser som igjen kan bli en 

betydelig men lite hjelpsom merkelapp. Den kan kanskje bli mer nyttig for systemet enn for 

den personen som får den. For en som allerede bærer på krenkelser fra tidlig barndom, er 

det viktig at hjelpere ikke tilnærmer seg på en måte som i utgangspunktet krenker personen 

ytterligere. Å tilnærme seg de ytre tegnene som en ressurs for å bli bedre kjent med det 

enkelte menneske, kan være en klok tilnærming, men da må man huske at tegnene kun er et 

ytre fenomen.   

Det er mange dyktige helse- og sosialarbeidere innen rus- og psykisk helsefeltet, og i 

framtida håper jeg det gis rom til å gi mer støtte til den enkelte ansatte og ikke minst 

muligheter for samarbeid med erfaringskonsulenter. Det kan være et middel for å unngå 

ensidig fokus på ytre tegn, kategorisering og diagnostisering.  

Alle, uansett bakgrunn, har ressurser. Det gjelder å få støtte til å få tak i de ressursene. Ikke 

alle som har rus- og/eller psykiske helseproblemer har komplekse traumer i sin historie, men 

forskning viser at det ikke er uvanlig å ha det. Derfor mener jeg det må tas hensyn til det i 

form av opplæring av personalet, slik at mennesker med behov for hjelp blir møtt med en 

såkalt traumebevisst omsorg. Det kan ikke skade noen uansett om de har en 

traumebakgrunn eller ikke.  

Det er viktig at vi som har egenerfaring med rus- og/eller psykiske helseproblemer blir lyttet 

til og jeg mener at det er helt nødvendig at det ansettes erfaringskonsulenter som kan bidra 

på systemnivå og i team. De fleste av oss med egenerfaring vet at det er viktig at det tas 

hensyn til hele historien vi bærer i oss, slik at vi ikke bare blir «Hun bipolare» eller «Han som 

ruser seg».  

Spør meg, så kanskje jeg selv finner mine svar. Ikke overkjør meg, for da greier jeg ikke å bli 

hel. De mestringsstrategiene jeg bruker hjelper meg å overleve. For å leve, ikke bare 

overleve, er det nødvendig at jeg blir møtt med interesse for hvorfor jeg har de 

mestringsstrategiene jeg har. En psykose er også en mestringsstrategi. Kanskje ikke den 

beste, men kan hende den eneste tilgjengelige når selve livet blir uutholdelig. Dissosiasjon er 

en annen måte å håndtere livssmerten på. Noen kan veksle mellom disse to og enda flere 

mestringsstrategier som blir oppfattet som ytre symptomer og kategorisert i diagnoser.  

Det er helt nødvendig at kommunene legger til rette for å gi tidlig hjelp. Det er for mye 

brannslukking. Det er altfor stor variasjon i hvordan kommunene løser disse problemene.  
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Trolig er det Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som er mest 

opptatt av sammenhengene mellom traumer og rus- og/eller psykiske helseproblemer. De 

samarbeider med regionale ressursmiljøer innen vold- og traumefeltet, samt relevante 

kliniske miljøer, forskningsinstitusjoner og faginstanser, nasjonalt og internasjonalt.  

Blant disse har jeg god nytte av å følge RVTS Sør som jeg synes er det beste nettstedet m h t 

kunnskap om psykiske traumer. På nettsiden står det at de er: Et ledende fagmiljø innen 

psykiske traumer. RVTS Sør er et av fem Regionale ressurssentre om vold traumatisk stress 

og selvmordsforebygging. De andre er RVTS Øst, RVTS Midt, RVTS Vest og RVTS Nord. RVTS 

Sør arbeider primært mot gruppa barn- og unge. Det er veldig bra! Samtidig vil jeg si at det 

meste av fagstoffet er overførbart til voksne mennesker. Det ligger mye godt materiale hos 

RVTS Sør og andre RVTS’er. http://sor.rvts.no/ 

 

Anbefaler: 

Axelsen, Eva D. & Bakke, Sissel. Den nye tilbakereisen (Pax Forlag i 2012) De skriver om 

traumer og traumenes betydning.  F eks står det i boka at relasjonstraumer handler om 

traumer som skjer i relasjoner preget av ulik makt. Makt/avmakt. (s. 368) 

Flergenerasjonsperspektivet står det også om i boka. «Det har etter hvert vokst fram en 

kunnskap om at psykiske problemer i mye større grad enn man har trodd tidligere handler 

om senvirkninger etter traumer. Traumeteorier og terapimetoder for å bearbeide traumer er 

derfor helt sentralt (Anstorp et al., Axelsen, 2007; 2009).» (s. 367) 

http://www.pax.no/den-nye-tilbakereisen.5602216-334261.html 

http://sor.rvts.no/
http://www.pax.no/den-nye-tilbakereisen.5602216-334261.html
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Borg, Marit - Intet om oss uten oss. Hva innebærer medforskning for forskningen? 

• «Medforskning dreier seg ikke om prosjekt der brukerne kun er informanter eller 

deltar i kontrollerte forsøk. Her er oppdraget til mennesker med egenerfaring fra 

psykiske problemer å bidra med sine erfaringer eller svare på spørsmål. De har ingen 

innflytelse på forskningsprosess eller resultat. 

• I medforskning deltar erfaringseksperter/folk som har egenerfaring med psykiske 

problemer på ulike vis i forskningsprosessen, fra rådgivning til ledelse.  

• Delta i avklaring av målene for forskningen 

• Planlegging og design 

• Rekruttering og involvering av deltakere 

• Analyseprosessen og rapportering 

• Implementering av forskningsresultatene 

• Kontakt med etisk komite, datatilsyn og forskningsinstitusjoner kan også være 

aktuelt. 

• (s. 31-32 i boka «Medforskning» (Borg og Kristiansen, 2009.)  

 

 

Ellingsdalen, Mette og Skree, Liv     Paradigmeskifte? Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03 / 

2014 

Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge? Menneskerettighetsutviklingen siden 2006 

Sammendrag «Jeg var fanget i et sort hull der alle rettigheter var fratatt meg og jeg var 

prisgitt den ansvarlige lege sitt skjønn». I 2006 ble den ene av essayforfatterne, Liv, hentet 

hjemme med politi, tvangsinnlagt, tvangsmedisinert, skjermet og beltelagt ved et sykehus i 

Oslo. I 2007 signerte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (CRPD), men det skulle gå seks år før Norge faktisk ratifiserte konvensjonen. 

Det skjedde endelig i juni 2013, men da hadde staten lagt til to tolkningserklæringer, som i 

praksis fratar mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser grunnleggende rettigheter 

som frihet og selvbestemmelse. Samme år ble den andre artikkelforfatteren, Mette, valgt til 

leder i We Shall Overcome og veien fra psykiatrisk svingdørspasient på fulltid til 

menneskerettighetsaktivist ble påbegynt.” 

https://www.idunn.no/tph/2014/03
https://www.idunn.no/tph/2014/03
https://www.idunn.no/tph/2014/03
https://www.idunn.no/tph/2014/03
https://www.idunn.no/tph/2014/03
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Fra essayet i TPH 

” I 2009 ble rammene til en ny modell for psykiske helsetilbud basert på CRPD og 

menneskerettigheter, ikke-diskriminering og selvbestemmelse presentert for første gang i en 

særuttalelse til Bernt-rapporten (Ellingsdalen, Njaa & Orefellen, 2009). I 2011 ble denne 

modellen videre utviklet gjennom Hege Orefellens dissens til lovutvalget som ble nedsatt 

etter anbefaling fra Berntutvalget. Innen 2014 har ingen lovendringer og lite praksisendring 

blitt gjort fra myndighetenes side for å bringe psykisk helsefeltet i tråd med CRPD og FNs 

menneskerettighetsstandarder. Liv har fortsatt ikke funnet en måte å få klaget på 

menneskerettighetsbrudd i sin sak. Vi ønsker i dette essayet å se på utviklingen av 

menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet fra 2006 til i dag. Vi vil ta for oss tre 

forskjellige nivå: utviklingen internasjonalt, nasjonalt på myndighetsnivå og i praksisfeltet. 

Dette er tre helt forskjellige historier.” Essayet kan lastes ned: 

http://wso.no/fs/Menneskerettigheter/8%20Ellingsdalen%20og%20Skree_essay%20TPH.pdf 

 

Kirkengen, A.L. og Næss, Ane B.  «Hvordan krenkede barn blir syke voksne» 

(Universitetsforlaget 2015) Om sammenhengene mellom opplevd krenkelse som barn og 

sykdom av forskjellig slag i voksen alder. Den inneholder autentiske pasienthistorier som 

viser hvordan krenkelser i ung alder kommer til uttrykk i tilsynelatende uforståelige lidelser i 

voksen alder. Og dette dreier seg slett ikke «bare» om rus- og/eller psykisk 

helseproblematikk. Krenkelsene kan like gjerne sette seg i kroppen uten at de får et «psykisk 

symptom». https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvordan-krenkede-barn-blir-

syke-voksne-uf.html 

 

Klausen, Rita Kristin - Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid – En oppsummering av 

kunnskap https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2414959 

 

Norvoll, Reidun. Retraumatisering er omtalt i SINTEF-rapporten (2008) Dette var det 

såkalte BAT-prosjektet. (Delrapport 1 Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus – en 

presentasjon av internasjonal og nasjonal litteratur.) Sitat fra rapporten (side 29) 

(…)Bakgrunnen for den økende oppmerksomheten er forskning som viser at det finnes en 

stor forekomst (opp til 98%) av traumatiske livshendelser for mennesker med psykiske 

lidelser og som er innlagt i institusjon. Man mener så at tvang kan skape traumer eller post-

traumatisk stress syndrom som gir alvorlige ettervirkninger. (…) mange pasienter med 

tidligere livstraumer opplevde traumatiske eller skremmende erfaringer under 

sykehusinnleggelsen. (…) For flere hadde tvangsbruken vekket til live tidligere traumer. (…) 

http://wso.no/fs/Menneskerettigheter/8%20Ellingsdalen%20og%20Skree_essay%20TPH.pdf
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvordan-krenkede-barn-blir-syke-voksne-uf.html
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvordan-krenkede-barn-blir-syke-voksne-uf.html
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2414959
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Vekten på traumer har ført til at man understreker viktigheten av ”traumeinformerte 

systemer” som er rettet mot å unngå å skape skade. Gitt pasientenes tidligere historie, må 

avdelingene utformes slik at de er klar over de potensielle alvorlige konsekvensene av 

traumatiske, skremmende og ydmykende erfaringer under sykehusopphold. Det trengs 

derfor økt kontroll av sykehusvirksomheten, sensivitetstrening av personalet og reduksjon av 

tvangsbruk.” https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-

filer/rapport_a4572_brukerorienterte_alternativer_til_tvang_i_sykehus-delrapp_1.pdf 

 

Weber, Astrid og Frahm Jensen, Målfrid. Erfaringskonsulenter kan bidra til bedre 

brukermedvirkning.  

Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter 

Erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid Frahm Jensen som begge har lang erfaring 

innen feltet.  

Dette er en informasjonsbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter innen 

psykisk helse- og rusfeltet, og tar for seg hvilke forberedelser som bør gjøres før 

erfaringskonsulenten blir ansatt og hva som er viktig å ha med videre når man har ansatt en. 

Boka kan lastes ned her eller bestilles hos Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse  

http://www.erfaringskompetanse.no/prosjekter/erfaringskonsulentprosjektene/ 

 

TVANGSFORSKNINGSNETTVERKET 

Nettverkets hovedoppgave er å stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av 

tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi å oppnå ved å skape arenaer der de 

som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter. 

Nettverket har ikke midler til prosjektgjennomføring, men kan bidra med hjelp på veien fra 

gode idéer til gode og realistiske prosjekter, som i sin tur kan hevde seg i konkurransen om 

forskningsmidler.  http://www.tvangsforskning.no/ 

 

FN-Sambandet FN er bekymret for at det psykiske helsetilbudet til fanger i norske fengsler er 

for dårlig. Komiteen anbefaler at Norge overfører flere innsatte med psykiske problemer til 

medisinske enheter, og øker antall sengeplasser på avdelinger i fengsler der psykisk syke 

fanger soner. 

https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-filer/rapport_a4572_brukerorienterte_alternativer_til_tvang_i_sykehus-delrapp_1.pdf
https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/pdf-filer/rapport_a4572_brukerorienterte_alternativer_til_tvang_i_sykehus-delrapp_1.pdf
http://www.erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2016/03/H%C3%A5ndbok-for-erfaringskonsulenter.pdf
http://www.erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2016/03/H%C3%A5ndbok-for-erfaringskonsulenter.pdf
http://www.erfaringskompetanse.no/prosjekter/erfaringskonsulentprosjektene/
http://www.tvangsforskning.no/
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FN mener nivået av tvang i det psykiske helsevesenet er for høyt, og anbefaler at Norge 

reviderer Lov om psykisk helsevern slik at mennesker med psykiske lidelser har bedre juridisk 

beskyttelse mot bruk av tvang. 

FN mener at Norge må gjøre grep for å bedre det psykiske helsetilbudet til barn og unge på 

asylmottak. http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-

menneskerettighetene/OEkonomiske-sosiale-og-kulturelle-rettigheter 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO i 2015 

Bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter 

Personer med nedsatt funksjonsevne får ikke sine grunnleggende menneskerettigheter 

oppfylt.  

- Menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne brytes systematisk, ofte og 

brutalt i Norge i dag. Det må norske myndigheter gjøre noen med, sier likestillings- og 

diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

LDO har bl a disse kulepunktene i sin rapport (2015) 

• Mangel på kunnskap og dokumentasjon 

• Tvang i psykisk helsevern 

• Tvang mot utviklingshemmede og demente 

• Mangel på beslutningsstøtte 

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/nyheiter/nyheiter-2015/bryter-funksjonshemmedes-

menneskerettigheter/ 

 

CRPD 2015: Ombudets rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne - et supplement til Norges første periodiske rapport 

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/brosjyrar-og-publikasjonar/rapporter/crpd-rapport-

2015/ 

 

TUD – Tvang uten døgn ROP-artikkel   ALTOVERSKYGGENDE TVANG 

Pasientene utskrives fra innleggelse på tvang i sykehus til tvang i egen kommune. 

Oppleves som begrensning 

http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene/OEkonomiske-sosiale-og-kulturelle-rettigheter
http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene/OEkonomiske-sosiale-og-kulturelle-rettigheter
http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/nyheiter/nyheiter-2015/bryter-funksjonshemmedes-menneskerettigheter/
http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/nyheiter/nyheiter-2015/bryter-funksjonshemmedes-menneskerettigheter/
http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/brosjyrar-og-publikasjonar/rapporter/crpd-rapport-2015/
http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/brosjyrar-og-publikasjonar/rapporter/crpd-rapport-2015/
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Stensrud viser til at TUD-ordningen er ment å skulle bidra til å integrere mennesker med 

alvorlige psykiske helseplager tilbake til samfunnet, men at størstedelen av pasientene i 

studien oppga at de opplever ordningen som tvang, devaluering og begrensning: 

− For pasientene ser det ut til at opplevelsen av tvang er altoverskyggende. Mangel på 

informasjon og medvirkning later til å forsterke denne følelsen, sier stipendiaten. 

http://rop.no/artikler/altoverskyggende-tvang 

 

REINNLEGGELSER - Høyt antall reinnleggelser 

Norge topper statistikken over andelen pasienter med schizofreni som re-innlegges ved 

sykehus i OECDlandene. Statistikken er hentet fra rapporten Health at a Glance 2011 – OECD 

Indicators, og viser ikkeplanlagte re-innlegger.  

 

Note: 1 Pasienter med schizofreni som sekundær diagnose er ikke tatt med i datamaterialet. 

2 Kun reinnleggelser innen 30 dager etter første innleggelse ble regnet som reinnleggelser 

Kilde: OECD Health Data 2011 (© OECS) 

https://www.napha.no/content/13250/Suksesshistorier-om-samhandling-i-nytt-hefte   (side 

121) 

Tabell reinnleggelser 

 

 

http://rop.no/artikler/altoverskyggende-tvang
https://www.napha.no/content/13250/Suksesshistorier-om-samhandling-i-nytt-hefte
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Bakgrunn, Siv Helen Rydheim  

Tvangs- og psykoseerfarer (1992-1996)  

Brukerrepresentant i spesialisthelsetjenesten og kommuner (2005-d.d.)  

Prosjektleder for Finnmarksnettverket, psykisk helse og rus (2009-2012)  

Avdelingsleder i Finnmark for regionalt brukerstyrt senter Bikuben (2009-2011)  

Prosjektmedarbeider i Erfaringskompetanse (2011-2014)  www.erfaringskompetanse.no 

Høyere utdanning innen sosialpedagogikk samt kunst- og håndverk  

Grunnutdanning fra Institutt for Konstellasjoner og Flergenerasjonelt Traumearbeid i 

flergenerasjonell psykotraumatologi (2012) (Nåværende https://www.iopt.no/ ) 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold: (Nåværende Høgskolen i Sør-Øst Norge) 

Samarbeidsbasert forskning innen psykisk helsearbeid. (2013) 

https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/samarbeidsbasert-forskning-i-

psykisk-helsearbeid/ 

Mottatt Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern 

https://ytringsfrihetspris.wordpress.com/tidligere-prisvinnere/2013-siv-helen-rydheim/ 

De senere årene spesielt opptatt av: Sammenhenger mellom komplekse traumer og senere 

rus-/og eller psykiske helseproblemer. 

Bokutgivelser:  

”Kjærligheten spør ikke, den bare er”(2008)  

”Drøm i våken tilstand” (2013) Medforfatter og en av redaktørene  

Blogger:  

www.traumeinfo.wordpress.com   -   

www.endringer.blogspot.com  -   

psykose.erfaringer –  

www.sivhelenrydheim.blogspot.com    

Kan kontaktes via e-post: sivryd@live.no   

http://www.erfaringskompetanse.no/
https://www.iopt.no/
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/samarbeidsbasert-forskning-i-psykisk-helsearbeid/
https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/samarbeidsbasert-forskning-i-psykisk-helsearbeid/
https://ytringsfrihetspris.wordpress.com/tidligere-prisvinnere/2013-siv-helen-rydheim/
http://www.traumeinfo.wordpress.com/
http://www.endringer.blogspot.com/
https://sivryd.wordpress.com/
http://www.sivhelenrydheim.blogspot.com/
mailto:sivryd@live.no

