
Lage måleverktøy for 
opplevd tvang hos 
ungdom

Samarbeidsprosjekt mellom 
ungdomsenheter, akuttnettverket og 
FOU-avdeling psykisk helsevern, 
Akershus universitetssykehus

Olav Nyttingnes, stipendiat, 
FOU psykisk helsevern, Ahus



Utgangspunkt

• Ferdig måleverktøy for voksne (Experienced Coercion Scale)
www.ahus.no/coercion

• Ingen kjente, gode verktøy spesialtilpasset for ungdom

• Ungdomsenheter i akuttnettverket

• Kvalitativ studie om ungdom under tvang 
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Hva er opplevd tvang?
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1)1)1)1) Bruk av tvangBruk av tvangBruk av tvangBruk av tvang

Hendelse/forhold som 
innskrenker frihet, i regi 

av eller med 
medvirkning fra psykisk 
helsevern, inkludert 

faktisk og formell tvang 

2) Vurderingsprosess2) Vurderingsprosess2) Vurderingsprosess2) Vurderingsprosess

Pasientens 
vurdering av frihets-

innskrenkelsens sammenheng, 
gjennomføringsmåte, 

begrunnelse og 
konsekvenser

3) Opplevd tvang3) Opplevd tvang3) Opplevd tvang3) Opplevd tvang

Pasienten opplever seg 
tvunget eller ikke 

tvunget i nåværende  
behandlingssituasjon

Vi spør ikke om 
pasientrapportert bruk av 
tvang, for eksempel : 
«I hvilken grad, under 
tvangsmiddel-episoden, 

opplevde du begrensninger 
i muligheten til å bevege 
deg? », (Spørsmål fra 

Coercion Experience Scale) 

Vi spør ikke om pasientrapportert 
forekomst av «procedural justice» og 

andre forhold som mildner 
opplevelsen, for eksempel:

«Jeg hadde god mulighet til å si ifra om 
jeg ville komme på sykehuset»

«De sa de ville få/tvinge meg til å 
komme på sykehuset»(utsagn fra 

MacArthur Perceived Coercion Scale) 

Vi spør om pasienten  
opplever / føler seg tvunget 
(eller ikke), for eksempel: 
«Behandlingsopplegget 

gjør meg ufri» 
«Jeg føler meg krenket»
«Det nytter ikke å nekte 

behandlingen»



Forhold vi har lagt opp til…

• Samme konsept som for Experienced Coercion Scale (ECS) 
– Lage et enkelt verktøy for opplevd tvang som avhengig variabel

• Prøve ut i ungdomsenheter og poliklinikk: 
Noen uavhengige variabler

De 15 beste «voksenutsagnene
+  Nye utsagn laget utfra kvalitativt materiale

– Velge ut 10-20 utsagn basert på utprøvingen 
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God oppslutning

Ungdomsenheter i 
12 av 16 helseforetak 

er med!
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Prosjektplan

Utvikle 
utsagn

• Ta utgangspunkt i arbeidet 
overfor voksne, supplere 
med materiale om ungdom

Liten 
kvalitativ 

pilot

• Korrigere feil, forstå hvordan utsagnene 
oppfattes, justere utsagn

Kvantitativ 
utprøving

• Prøve ut 30 utsagn overfor 
ungdom i to ulike behandlings-
situasjoner (100 pas. fra døgn 
+ 50 pasienter. fra poliklinikk

Analyse, velge 
beste utsagn, 

publisere

• Bestemme endelig 
måleverktøy, 
dokumentere resultatet, 
tolke funnene om 
opplevd tvang 
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Prosjektplan - aktører

Utvikle 
utsagn

• AHUS FOU-phv, Reidun 
Norvoll, innspill fra 
nettverket

Liten 
kvalitativ 

pilot

• AHUS FOU-psykisk helsevern og 
1-2 avdelinger

Kvantitativ 
utprøving

• FOU-phv: Materiell og 
koordinering. UPA-er: 
Rekruttering, ordne ryddig 
datainnsamling lokalt

Analyse, velge 
beste utsagn, 

publisere

• FOU-psykisk helsevern: 
Punche, klargjøre, 
analyse, velge ut beste 
utsagn, rapportering, 
publisering.
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Design: Forskjell på å lage og bruke en skala

Bruke Utvikle 

Homogen eller 
heterogen 
aldersgruppe?

Få med de 
aldersgruppene som 
skalaen skal gjelde, 
kjenne til alderen

Mye eller lite av 
trekket?

Sikre stor spredning i 
trekket

Tidspunkt for 
test/utprøving?

Variere tidspunktet, 
men kjenne 
variasjonen
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Hvilke data?  2 skjema per pasient

– Ungdommen fyller ut:  
• Kjønn, alder
• Ungdommens vurdering av hvem som er enig i innleggelsen
• Ungdommens nærhet / tillit til foresatte og til nærmeste 

kontakt/behandler (tatt ut to utsagn fra Experiences in Close 
Relationships (ECR). 

• Coercion Ladder
• 30 utsagn om opplevd tvang (avhengig variabel)

– Ansatteskjema (Uavhengige variabler)
• Alder (vekt på 16 år på innleggelsesdagen
• Diagnose og CGAS inn og nå, skoleoppmøte (funksjonsnivå), rusprobl

(fra HONOSCA), oppholdstid/ganger, bosituasjon  før innleggelse
• Bruk av tvang, inkl foreldresamtykke mot ungdommens vilje
• Ansattevurdert uformelt press og samarbeidsklima
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Se gjennom og diskutere 
utkast til materiell
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Hensyn i dataanalysen

Bruk av tvangBruk av tvangBruk av tvangBruk av tvang
(Dette oppgir 

ansatte, «objektivt 
mål»)

VurderingsprosessVurderingsprosessVurderingsprosessVurderingsprosess
(Vi vet det er viktig, men vi 
har ikke noe godt mål på det 

i dette prosjektet) Opplevd tvangOpplevd tvangOpplevd tvangOpplevd tvang
(Vi skal finne beste 
indikator uten å ha 
en gullstandard)

Bakgrunnsvariabler 1Bakgrunnsvariabler 1Bakgrunnsvariabler 1Bakgrunnsvariabler 1
Alder
Kjønn

Funksjonsnivå
Problemtype?

Bakgrunnsvariabler Bakgrunnsvariabler Bakgrunnsvariabler Bakgrunnsvariabler 2222
Sårbar/robust overfor krenkelser?

Godtar foredreautoritet?
Problemtype?



Gjennomføringen ved det enkelte sted  

• En lokal kontaktperson ved hvert sted
– Den som ringer, spør, mottar beskjeder, ser over at planen følges

• Kan gjennomføres på enkeltdager for eksempel hver 2-3. uke
– Liggetid ikke viktig, men samme pasient skal ikke med to ganger 
– Mål om antall deltagere settes for hvert sted. Fortsette til målet nås 

(innenfor et rimelig tidsrom)

• Først vurdere samtykkekompetanse, deretter spørre om vil med, 
deretter fylle ut. 

• Anonym oversikt over antall ikke-deltagere (frafall). Skjema med 
kryss for ikke-kompetent, ikke-samtykke og samtykke
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Praktisk gjennomføring

• Når ungdommen har godtatt å være med – fyller ut alene eller 
med hjelp, får selv legge skjema i konvolutt (sikrer anonymitet 
overfor dere). 

• Primærkontakt tar ansatteskjema, fyller ut eller legger i egen hylle 
og husker hvem det gjelder inntil skjemaet er utfylt. Legges 
deretter i samlekonvolutt. Bør skje samme dag. Ansatteskjemaet
skal gjelde ungdommens utfyllingstidspunkt

• NB: Ferdigtrykket kode på skjema! 
– De to skjemaene om samme ungdom MÅ ha samme kode. Dette er 

en risikosone i prosjektet. Må sjekkes før ungdommen får sitt skjema

• Ungdommens konvolutt i samlekonvolutt – ansatteskjemaet i 
egen samlekonvolutt. Hente / sende rekommandert til 
prosjektledelsen ved Ahus når ferdig, tlf/epost-beskjed til Olav
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Etterarbeid

• Sikre tilstrekkelig antall deltagere

• Punching

• Sjekke datakvalitet

• Analyse

• Prosjektrapport

• Ferdigstille skjema for nedlasting og bruk i praksis

• Internasjonal publisering

• Oversettelse og utprøving på andre språk?
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