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og på en slik måte som er nødvendig og forsvarlig 
av hensyn til omsorg for brukeren og andres sik-
kerhet. Organisering av tjenestetilbud, mangel på 
individuelle tjenester, lite hensiktsmessige felles-
skapsløsninger, manglende kompetanse og/eller 
mange tjenesteytere kan føre til økt utagering og 
selvskading og dermed til tvangs- og maktbruk.

Funn og erfaringer fra dette landsomfattende 
tilsynet samsvarer også på dette området i stor 
grad med tidligere tilsynserfaringer (jf. Rapport 
fra Helsetilsynet 6/2005 og 2/2006). Tilsynet 
har også i 2006 avdekket bruk av tvang og makt 
i strid med bestemmelsene i sosialtjenesteloven 
kapittel 4A. I 2006 er det er funnet svikt i 44 av 
59 kommuner. 

Fylkesmennene konstaterer at tvang og makt 
brukes uten at det foreligger vedtak og at kom-
munene mangler egenkontroll med oppfølging av 
meldinger når skadeavvergende tiltak i nødssitua-
sjon brukes. Eksemplene på tvangsbruk er mange 
av de samme som fylkesmennene formidlet i 
2005: Installering av inngripende alarmsystemer, 
body/bakkneppet pysj, låsing av dører/rom som 
kjøkken og bad, begrensning av tilgang på mat og 
andre eiendeler og regelmessig og planlagt bruk 
av tvang uten at vedtak er fattet. Tilsynserfarin-
gene viser videre at det ofte er utarbeidet rutiner 
for meldinger om bruk av tvang i skadeavver-
gende tiltak i nødssituasjoner i kommunene, men 
at de ikke blir fulgt i praksis. Kommunene går ikke 
igjennom meldingene med tanke på evaluering og 
forbedring av tjenestene. 

 Tilsynene både i 2005 og 2006 viser varie-
rende og manglende kunnskap om og forståelse 
av begrepet tvang hos ansatte. For eksempel vet 
ikke eller forstår ikke ansatte når de bruker tvang 

og dermed rapporterer de ikke videre om dette. 
Mange av de undersøkte kommunene har ikke 
sørget for opplæring i lovbestemmelsene som 
regulerer tjenestene. Kommunene sikrer heller 
ikke i tilstrekkelig grad at ansattes opplærings- og 
kompetansebehov kartlegges og dekkes.

Utfordringer for kommunene
Tilsynet har vist at kommunene har utfordringer 
knyttet til forsvarlig saksbehandling. Dette kan 
være å kartlegge og dokumentere individuelle be-
hov og foreta vurderinger i de ulike fasene i saks-
behandlingsprosessen. Skriftlig dokumentasjon 
er et viktig grunnlag blant annet for evaluering av 
tjenestetilbudet. Tilsynet viser at mange kommu-
ner ikke sikrer styring i planlegging, organisering, 
utførelse, vedlikehold og evaluering av tjenester 
til personer med psykisk utviklingshemning. De 
har heller ikke rutiner som sikrer systematisk 
forbedringsarbeid i tjenestene. Ledelsen i disse 
kommunene kan derfor ikke vite om de utviklings-
hemmede mottar et forsvarlig tjenestetilbud, og 
heller ikke om tvang og makt blir virkemiddel for
å kompensere for mangelfulle tjenester. 

Når det gjelder bruk av tvang og makt i strid 
med lovbestemmelsene, er situasjonen relativt 
lik i kommuner med og uten vedtak om bruk av 
tvang og makt. Tilsynsfunnene viser at det i fl ere 
av kommunene som er undersøkt konstateres 
svikt når det gjelder å rapportere bruk av tvang og 
makt, i likhet med det vi fant ved tilsynet i 2005. 
Kommunene har store utfordringer når det gjelder 
å unngå bruk av tvang og makt der det er mulig, 
og å sikre forsvarlig håndtering når tvang og makt 
må benyttes.

Opplæringsprogram som oppfølging av tilsyn

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og habiliterings-
tjenesten for voksne i Sør-Trøndelag utarbeidet 
derfor våren 2006 et opplæringsprogram for 
kompetanseoppbygging i kommunene. Et av 
formålene med programmet er å nå fl est mulig  
tjenesteytere, inkludert de i småstillinger og 
ekstravakter. Opplæringsprogrammet er lite 
ressurskrevende og anvender kommunal kompe-
tanse. Det er gjennomført i tre kommuner: Klæbu, 
Melhus og Midtre Gauldal. I tillegg holder Orkdal 
kommune på med gjennomføring. Opplæring 
foregår i grupper sammensatt av ansatte fra ulike 
tjenester i kommunen og gjennomføres i løpet av 
tre måneder. 

En av målsetningene med opplæringen er at 
tjenesteyterne skal bli bedre kjent med regelver-
ket. Gjennomgang av kasus og lovverk er derfor 
sentralt. Et suksesskriterium er at deltakerne 
jobber i små grupper med kasusbeskrivelser.
Opplæringsprogrammet avsluttes med et møte 

hvor Fylkesmannen og habiliteringstjenesten gjen-
nomgår faglige og juridiske tema. 

Erfaringen er at det er positivt å bruke kom-
munens egne fagfolk som ledere av kursgruppe-
ne. Deltakerne ble oppmuntret til å gjøre seg kjent 
med regelverket som regulerer bruk av tvang og 
makt. Det har vært stort engasjement og gode 
diskusjoner slik at deltakerne har kunnet drøfte 
ulike erfaringer blant annet når det gjelder å fi nne 
alternativer til bruk av tvang og makt. Det er bra at 
deltakerne kommer fra forskjellige tjenestesteder, 
noen har mer erfaring i å arbeide med tjeneste-
mottakere som setter seg til motverge enn andre. 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil videreføre 
opplæringsprogrammet i 2007.

 
Kontaktperson hos Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag er Liv Murberg,
liv.murberg@fmst.no.
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Landsomfattende tilsyn i 2005 med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med 
psykisk utviklingshemning avdekket svikt i mange kommuner innenfor områdene saks behandling 
og kompetanse når det gjelder å identifi sere tvang og makt. 


