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Sammendrag 

Navn: Sarah Maria Esser 

Tittel: "Det større bildet" Helsepersonellets opplevelse av å tvangsernære pasienter ved 

behandling av anorexia nervosa 

Veiledere: Kjersti Solhaug Gulliksen (Spiseforstyrrelsespoliklinikken, Gaustad), Øyvind Rø 

(Regional seksjon for spiseforstyrrelser- RASP), Margrethe Seeger Halvorsen (Psykologisk 

Institutt, UiO) 

 

Det å måtte bruke tvang på arbeidsplassen er en krevende arbeidsoppgave for helsepersonell 

ved ulike institusjoner innen psykisk helsevern (Norvoll & Lossius Husum, 2011). Denne 

oppgavens målsetting er å undersøke den subjektive opplevelsen helsepersonell har i ulike 

institusjoner når de jobber med å utføre tvang under måltidsrettet behandling av pasienter med 

diagnosen anorexia nervosa.  

 

Studiens hovedproblemstilling er å finne ut av den subjektive opplevelsen for helsepersonell 

når de jobber med å utføre tvangsbehandling i forbindelse med tvangsernæringsvedtak hos 

døgnpasienter med diagnosen AN. 

 

Utgangspunktet for undersøkelsen er basert på spørsmål som jeg selv opplevde å sitte igjen 

med etter å ha jobbet med måltidsrettet behandling med pasienter med diagnosen anorexia 

nervosa i flere år. Gjentatte artikkelsøk rundt problemstillingen bekreftet at det eksisterer lite 

forskning som belyser hvordan det oppleves å utføre tvang i form av sondeernæring fra 

helsepersonellets side, som er hovedfokuset i denne undersøkelsen. Undersøkelsen søker å 

belyse potensielle utfordringer rundt det å jobbe med pasienter underlagt et 

tvangsernæringsvedtak. 

 

Margrethe Seeger Halvorsen Førsteamanuensis, Spesialist i klinisk voksenpsykologi ved 

Psykologisk Institutt har vært prosjektansvarlig.  

 

Studiens design er en kvalitativ undersøkelse med en fenomenologisk tilnærming (Smith, 

Flowers & Larkin, 2009). Datagrunnlaget er dybdeintervjuer med helsepersonell ved ulike 

institusjoner innen psykisk helsevern i Oslo og omegn som er godkjent for måltidsrettet 
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tvangsbehandling av pasienter i døgnbehandling med diagnosen anorexia nervosa. Utvalget 

består av åtte informanter. Med utgangspunkt i erfaringer og opplevelser fra informantenes 

side er datamaterialet delt inn i fire hovedtemaer med ulike undertemaer. Disse fire 

hovedtemaene viste seg å være gjennomgående fremtredende i analysen av informantenes 

svar. De viste videre å kunne bidra med en ryddig oversikt som tydelig kan synliggjøre den 

subjektive opplevelsen til de ulike informantene og bidra med en helhetlig opplevelse.   

 

Resultater: Funn i undersøkelsen viser at det å utføre tvang kan medføre negative tanker og 

vonde følelser for helsepersonell. Informanter opplever en ambivalens og sterke følelser 

knyttet til at de kan se nødvendigheten av tvangen, samtidig som de kan oppleve det som 

smertefullt å gjennomføre selve tvangsbehandlingen. Videre viser undersøkelsen at det ser ut 

at gjennomføringen av tvangsernæringen kan legitimeres fra informantenes side av ytre 

forhold som vedtak, opplevd enighet blant helsepersonell, og at utførelsen av vedtaket er 

livsreddende for den enkelte pasienten. Spesielt en tanke om å redde livet til den enkelte 

pasienten i en akutt fase er en strategi som kan oppleves av informantene som en beskyttende 

faktor for å kunne være trygg i sin rolle under gjennomføringen av tvangsernæringsvedtak. 

Når det å tvangsernære pasienter oppleves som mer utfordrende, men allikevel må 

gjennomføres, opplever informantene at det å snakke med kollegaene om vanskelige følelser 

og tanker gjennom debriefing hjelper. 
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Forord 

Muligheten til å gjennomføre denne undersøkelsen har vært en berikelse og jeg har lært 

utrolig mye. Hele prosessen har vært spennende, noen ganger utfordrende, men alt i alt en 

fantastisk opplevelse. Spesielt det å skrive et så stort arbeid på et annet språk enn morsmålet 

mitt har vært en utfordring.  

 

Jeg kunne ikke ha gjennomført denne undersøkelsen uten uvurderlig hjelp fra mange parter.  

 

Først vil jeg takke alle informantene som har stilt opp til intervju. Det har vært en berikelse å 

bli kjent med dere og få lov til å høre på deres enestående erfaringer. Dere har vist meg en 

stor tillit ved å fortelle deres personlige opplevelser. Jeg har lært utrolig mye av hver og en av 

dere.  

Tusen takk til mine veiledere, Kjersti Solhaug Gulliksen, Øyvind Rø og Margrethe Seeger 

Halvorsen. Uten deres hjelp, hadde denne undersøkelsen ikke blitt til. Tusen takk for mange 

gode faglige innspill, praktisk hjelp og konstruktive tilbakemeldinger underveis i prosessen. 

  

Jeg vil rette en spesiell takk til min familie, mine venner og kullkamerater som har hjulpet og 

støttet meg underveis i denne prosessen. Jeg har satt utrolig stor pris på hver samtale, 

oppmuntrende ord og masse omsorg fra dere. Deres vennskap og støtte betyr så mye for meg. 

  

Og sist men ikke minst, vil jeg rette en hjertelig takk til min mann og mine to barn Lina og 

Julian, som har vist stor tålmodighet det siste året. Takk for at dere alltid oppmuntrer meg 

med deres varme søte smil og masse latter i hjemmet.  

 

     Sarah Maria Esser 

            Universitet i Oslo, mai 2017 
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"Man kan stå i sånne situasjoner da, som blir helt sånn absurde når man ser det der og da. 

Men igjen, så er det det større bildet, men man gjør seg tanker da om at, er dette her riktig? 

Jeg gjør i hvert fall det, er det ikke noe annet vi får gjort liksom? Er det riktig at det er vi som 

skal stå i dette her på en måte?" 

Petter, informant i undersøkelsen 

(November 2016) 
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1 Innledning 

Det er ved mistanke om alvorlige somatiske komplikasjoner at en tvangsbehandling i form av 

innleggelse på døgnenhet vurderes for pasienter med anorexia nervosa (AN). Denne 

tvangsbehandlingen begrunnes ofte i forskriftene for tvangsbehandling i Lov om Psykisk 

Helsevern (LPH) og svært sjelden etter nødrettsprinsippet for å redde liv (Statens helsetilsyn, 

2000). Bruk av tvang ved alvorlig spiseforstyrrelse innebærer oftest tvangsernæring i form av 

tvangssonding. Bruk av tvangsbehandling vekker debatt og sterke følelser hos mange 

(Norvoll & Lossius Husum, 2011) og ved samtaler om denne fremkommer det ofte svært 

forskjellige beskrivelser av virkeligheten (Furre & Heyerdahl, 2010). Det å måtte bruke 

tvangsbehandling på arbeidsplassen kan være en krevende del av jobben for helsepersonell 

ved ulike institusjoner innen psykisk helsevern. Gjentatte artikkelsøk rundt problemstillingen 

bekreftet at det eksisterer lite forskning som belyser hvordan det oppleves av å utføre tvang i 

form av sondeernæring fra helsepersonellets side, som er hovedfokuset i denne 

undersøkelsen. Denne oppgaven er basert på en semistrukturert intervjuundersøkelse, der åtte 

personer med helsefaglig bakgrunn deler sine erfaringer av det å utføre tvang i form av å 

sondeernære pasienter i døgnbehandling med diagnosen AN. Jeg vil innlede oppgaven med å 

presentere bakgrunnen for undersøkelsen, formålet med studien og belyse hvorfor forskning 

og ny kunnskap rundt denne tematikken er nødvendig.  

1.1 Bakgrunn for studien 

I flere år har jeg jobbet som tilkallingsassistent ved en døgninstitusjon som blant annet 

behandler pasienter med diagnosen AN. Noen av pasientene er innlagt med et underliggende 

tvangsvedtak om tvangsernæring, også kalt et tvangsernæringsvedtak (TEV). For 

helsepersonell ved denne institusjonen betyr dette at de utfører tvangsernæring i form av 

tvangssonding hos disse pasientene. Jeg har reflektert mye rundt tematikken og undret meg 

over hvordan helsepersonell som er med på å gjennomføre selve TEV, tenker og reflekterer 

rundt egne handlinger. For å gjøre meg kjent med eksisterende forskning benyttet meg av 

databaser som PsychInfo, Web of Science og bibliotekets nettside til Universitetet i Oslo 

(Oria-søk). Søkeord var for eksempel “anorexia nervosa, coercion”, “involuntary treatment 

anorexia nervosa”, “perceived coercion anorexia nervosa”, “clinician experiences, treatment 

coercion”, “involuntary admission, anorexia nervosa” og "management of coercion, anorexia 
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nervosa”. I tillegg benyttet jeg meg av søkeord på norsk, eksempler her er “ansatte, tvang, 

anorexia nervosa”, “anorexia nervosa, helsepersonell”, “tvangsernæring, anorexia nervosa” og 

“anorexia nervosa, helsepersonell”. Gjentatte artikkelsøk senere ble konklusjonen min at det 

eksisterer lite forskning som kan bidra med å finne svar som kunne stille min nysgjerrighet.  

Både helsepolitiske debatter og forskningsstudier (bla. Oloffson, 2000; Norvoll, Hatling & 

Hem, 2008; Hem, 2008) har vist at samhandlingssituasjoner mellom ansatte og brukere av 

psykiske helsetjenester som utsattes for tvang, er spesielt krevende og belastende situasjoner 

for både pasienter og helsepersonell. Etter å ha lest mange artikler om hvordan pasienter 

opplever å være i et behandlingsopplegg som er underlagt TEV opplevde jeg at mitt eget 

spørsmål rundt hvordan det oppleves for helsepersonell, vokste seg større. Jeg ble mer opptatt 

av problemstillingen og denne undersøkelsen ble til som et resultat av at jeg ikke klarte å 

finne svar på disse spørsmålene i eksisterende litteratur. I det videre arbeidet er det jeg som 

har stått for utviklingen av undersøkelsen ved å utvikle intervjuguide og informasjonsskriv til 

informanter og ledelsen ved de ulike institusjonene, å gjennomføre datainnsamlingen i form 

av semistrukturert dybdeintervju, transkribere, samt kode og analysere materialet. Jeg tror min 

bakgrunn har vært en fordel i intervjusituasjonen fordi jeg i mange situasjoner kunne 

gjenkjenne situasjonene og stille relevante oppfølgingsspørsmål eller oppklare situasjonen. 

Mine forventninger til funn i undersøkelsen var at det ville dukke opp vanskelige tanker og 

følelser fra helsepersonellets side i forbindelse med utøvelse av TEV. Denne forventningen 

var basert på min personlige opplevelse med å utføre TEV. Samtidig var jeg åpen for at 

informanter kunne ha en helt ulik opplevelse.  

1.2 Formål med studien 

Formålet med studien er å undersøke hvordan helsepersonell kan oppleve tvangsbruken rundt 

måltidsrettet behandling med å sondeernære og hvordan disse erfaringene påvirker dem. 

Undersøkelsen søker å belyse potensielle utfordringer rundt det å jobbe med pasienter med 

diagnosen AN underlagt et TEV. Ved å gjennomføre kvalitative dybdeintervjuer er målet å få 

tak i detaljerte beskrivelser som skal gi rom for informantenes egne tanker og følelser knyttet 

til det å utføre tvang. Dette hos en pasientgruppe som i utgangspunktet allerede befinner seg i 

en sårbar situasjon ved at der er innlagt med en alvorlig diagnose. Denne undersøkelsen har 

som hensikt å bidra med viktig informasjon rundt hvordan helsepersonell påvirkes av denne 

utfordrende delen av arbeidet og hvordan en kan ivareta helsepersonellets behov på best 
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mulig måte. Denne nye kunnskapen kan brukes som et utgangspunkt for å gi råd til ledelsen 

ved døgninstitusjoner om hva slags tilrettelegging og oppfølging helsepersonell kan tenkes å 

ha behov for. 

1.3 Hva er anoreksia nervosa?  

Diagnosen AN beskriver en tilstand av alvorlig psykisk lidelse (Klump, Bulik, Kaye, Treasure 

& Tyson, 2009). Det offisielle diagnosesystemet i norsk helsevesen, "The ICD- 10 

Classification of Mental and Behavioural Disorders" (WHO, 2003), legger vekt på den 

psykologiske komponenten ved spiseforstyrrelsen. Denne beskrives som en overdreven 

følelsesmessig og tankemessig opptatthet av sin egen kropp, der “egen selvfølelse blir 

avhengig av vekt og utseende”. Tilstanden preges i tillegg av en intens frykt for å legge på 

seg, selv ved alvorlig undervekt. Å ha diagnosen AN, betyr for den rammede å begrense hva 

og hvor mye en spiser og de fleste begynner å sulte seg for å gå ned i vekt. En kognitiv 

forvrenging av kroppsbilde gjør at en tynn kropp kan oppleves som “stor og tykk” og etter 

hvert oppleves det som vanskelig å spise og en mister kontrollen over vekttapet. 

Kroppsvekten holdes minst 15% under forventet vekt enten ved vekttap eller ved manglende 

vektøkning, og for å kunne stille diagnosen må kroppsmasseindeks (BMI) være på 17,5 eller 

mindre. Ett eller flere av de følgende symptomene kan også være til stede: selvfremkalte 

brekninger, bruk av avføringsmidler, overdreven trening og bruk av appetittdempende 

medikamenter eller diuretika (WHO, 2003). AN forekommer hyppigst hos tenåringsjenter og 

unge kvinner, men tenåringsgutter og menn kan også rammes. Manglende sykdomsinnsikt og 

manglende motivasjon for behandling tilhører sykdomsbildet til AN og enkelte pasienter kan 

motsette seg enhver form for behandling (Statens helsetilsyn, 2000). AN klassifiseres videre i 

kriterier beskrevet i “Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-V) 

(American Psychiatric Association, 2013). Kriteriene som skiller seg fra ICD-10 for å 

oppfylle diagnosen AN i DSM-V er følgende: DSM-V angir ikke en spesifikk BMI- grense og 

har oppført kroppsbildeforstyrrelsen med frykt for å legge på seg som vedvarer til tross for 

undervekt. I DSM-V spesifiseres det i tillegg subtyper av diagnosen med henholdsvis 

“restriktiv” og "bulimisk” form for AN. Den restriktive subtypen kjennetegnes av fravær av 

regelmessig overspising eller oppkast mens den “bulimiske” formen for AN beskrives ved 

regelmessige episoder med overspising og oppkast.  
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Prognosen er ofte dårlig og undersøkelser anslår at det er bare 46% av pasienter med 

diagnosen som blir friske fra lidelsen. En tredjedel viser en delvis forbedring av symptomer 

mens 20% av personene med diagnosen forblir kronisk syke (Arcelus et al., 2011).  

 Somatiske komplikasjoner AN 

AN medfører alvorlige konsekvenser, både med hensyn til somatiske, psykologiske så vel 

som sosiale faktorer (Sim et al., 2009). Somatiske komplikasjoner grunnet alvorlig undervekt 

spenner fra generelle komplikasjoner til et livstruende sykdomsbilde (Athey, 2003; 

Meczekalski et al, 2013; Mehler et al., 1997; Mitchell & Crow, 2006; Sharp & Freeman, 

1993). Kroppslige symptomer som kan opptre allerede tidlig i sykdomsforløpet er 

svimmelhet, hodepine, frysninger, kvalme, og generell følelse av energiløshet. De mest 

alvorlige somatiske følgene av langvarig underernæring er kardiovaskulære i form av 

hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser og hjerteinfarkt. Den forhøyede risikoen for fatale 

arytmier eller akutt hjertesvikt kan knyttes til syre-base-forstyrrelser. Det er også en forhøyet 

risiko for infeksjoner ved svært fremskreden AN på grunn av nedsatt immunforsvar. Dette 

grunnet manglende næring til beinmargen med nedsatt produksjon av hvite blodlegemer. 

Andre langtidskomplikasjoner er benskjørhet, hormonelle forstyrrelser med tap av 

menstruasjon, forstyrrelser i mage-tarm-kanalen, redusert høydetilvekst hos barn og 

ungdommer i vekstfasen, tannskader og redusert fertilitet. I tillegg kan kroppens evne å 

opprettholde normalt blodsukker bli redusert, grunnet manglende næringsopptak. 

Blodsukkeret kan dermed synke til farlig lave nivåer, en tilstand som kalles hypoglykemi i 

medisinske termer (Statens helsetilsyn, 2000). 

 Mortalitet AN 

Personer med spiseforstyrrelser har en betydelig forhøyet dødsrate, som ble anslått å være 

5.86 (Arcelus et al. 2011; Hoek, 2006; Steinhausen, 2002; Sullivan 1995). For å forstå alvoret 

i funnene, kan resultatene sammenliknes med estimater av dødsraten hos personer med 

schizofreni, som er 2.8 for menn og 2.5 for kvinner, mens dødsraten er 1.9 for menn og 2.1 

for kvinner med bipolar lidelse (Osby et al., 2001). De vanligste somatiske dødsårsakene som 

følge av AN er hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt, akutt hjertesvikt, lungebetennelse og 

hypoglykemi (Statens helsetilsyn, 2000). Selvmordsraten blant pasienter med diagnosen AN 

er også høyere enn i resten av befolkningen (Pompili et al., 2004).   



5 

 

 Utfordringer ved behandling av AN 

Grunnet en stor og vedvarende ambivalens når det gjelder å bli frisk fra lidelsen opplever 

mange pasienter behandlingen som stressende (Higbed & Fox, 2010) og AN har blitt 

beskrevet som en av de psykiske lidelsene som er mest utfordrende å behandle (Halmi et al., 

2005; Strober & Johnson, 2012). Pasienter med AN er sjelden motivert til å søke behandling 

(Rosenvinge & Klusmeier, 2000; Newton, Robinson & Hartley, 1993) og behandlingsstudier 

viser et betydelig antall “drop out” (Steinhausen, 2002). Dette grunnet en høy grad av 

ambivalens og frykt for å miste kontroll (Halvorsen & Heyerdahl, 2007). Det å få til en 

terapeutisk allianse med pasientene beskrives som vanskelig (Vitousek et al., 1998; Warren et 

al., 2009) og behandlingen kan derfor oppleves som utfordrende fra helsepersonellets side 

(Warren et al., 2009). Pasientene har ofte lite selvinnsikt i eget sykdomsbilde og en essensiell 

del av behandlingen går ut på å motivere pasienten til å motta behandling. Denne manglende 

sykdomsinnsikten, ambivalens til å bli frisk, manglende motivasjon for behandling og 

manglende allianse med helsepersonell kan resultere i at en del pasienter motsetter seg den 

nødvendige behandlingen (Statens helsetilsyn, 2000). Ifølge Psykisk helsevernlov §4-4b er 

det her en tvangsbehandling lovlig kan igangsettes og gjennomføres (Psykisk helsevernloven, 

1999).  

1.4 Tvangsinnleggelse og 

tvangsernæringsvedtak (TEV) 

En tvangsinnleggelse kan gjennomføres ved alvorlig undervekt og ved mistanke om alvorlige 

somatiske komplikasjoner (Statens helsetilsyn, 2000). Når tvangsbruk vurderes er det 

essensielt å legge vekt på den faglige og etiske forpliktelsen man har til å ta hånd om 

pasienter som ikke er i stand til å ta hånd om seg selv. Det skal settes opp et behandlingsmål 

som skal styrke pasientens autonomi på lang sikt. Vilkårene for tvungen psykiatrisk 

behandling – tvungent psykisk helsevern fremgår av psykisk helsevernloven § 3-3. 

Hovedkriteriet er at pasienten har en alvorlig sinnslidelse. I tillegg må minst ett tilleggsvilkår 

være oppfylt, enten at tvungent psykisk helsevern handler om utsikt til helbredelse, at 

tilstanden forverres vesentlig i nærmeste framtid, eller at personen på grunn av sinnslidelsen 

utgjør alvorlig fare for eget eller andres liv og helse. I tillegg må tvungent psykisk helsevern 

etter en helhetsvurdering fremtre som den klart beste løsning (Psykisk helsevernloven, 1999). 

For å belyse kompleksiteten og alvoret rundt tvangsinnleggelser hos pasienter med diagnosen 
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AN vil jeg henvise til en rettssak som fant sted i august 2015. Høyesterett avsa dom i en sak 

der en pasient med diagnosen AN stilte krav om å bli skrevet ut fra tvungent psykisk 

helsevern. Pasienten opplevde det å være utsatt for tvungent psykisk helsevern som meget 

inngripende. Det viktigste spørsmålet som ble stilt under rettsaken var om diagnosen AN 

kunne anses som en alvorlig sinnslidelse, jamfør. § 3-3 nr. 3 (Psykisk helsevernloven, 1999). 

Her presiseres det at "tvungen tilbakeholdelse" kun vil være aktuelt for "en svært begrenset 

gruppe" av pasienter med spiseforstyrrelser. Retten kom i denne saken frem til følgende 

vurdering: 

"Spørsmålet er om sykdommen får så store konsekvenser for pasientens funksjons- og 

realitetsvurderende evner at tilstanden kan sidestilles med en psykosetilstand […] I 

enkelte tilfeller vil imidlertid kroppsoppfatningen, selvbildet og virkelighetssansen hos 

en anorektiker være så fordreid at en kan snakke om vrangforestillinger av psykotisk 

natur. Ut fra en helhetsvurdering av pasientens tilstand og de utslagene den gir, vil en i 

sjeldne tilfeller kunne anse at tilstanden faller inn under begrepet alvorlig sinnslidelse." 

(Norges Høyesterett, 2015) 

 Ifølge loven må det fortsatt foretas en streng, skjønnsmessig vurdering av pasientens tilstand 

for å avgjøre om lidelsen er av en slik karakter at den må sies å være en alvorlig sinnslidelse. 

Dommen fastslo at alvorlig AN kan sidestilles med “alvorlig sinnslidelse” og det var første 

gangen spørsmålet hadde blitt prøvet i Høysterett der utfall var denne konklusjonen. Den 

tydeliggjorde i tillegg kompleksiteten grunnet stort rom for tolkning rundt den psykiske 

helsetilstanden og vanskelige symptomatikken. Det henvises til en streng og skjønnsmessig 

vurdering av pasientens tilstand for så å fastslå at en AN kan falle inn under begrepet alvorlig 

sinnslidelse (Norges Høyesterett, 2015).  

Helsepersonell oppfordres videre til å legge vekt på omsorgsaspektet når de skal formidle et 

TEV til pasienten og pårørende. Dette er for å hjelpe pasienten selv og pårørende med å forstå 

handlingsrasjonalet bak et TEV, og nødvendigheten av et slikt vedtak (Statens Helsetilsyn, 

2000). Psykisk helsevernloven spesifiserer under §4-4b når et TEV i form av tvangsernæring 

igangsettes og gjennomføres: 

"Som ledd i behandling av pasient med alvorlig spiseforstyrrelse, kan det gis næring 

uten eget samtykke såfremt dette fremstår som et strengt nødvendig 

behandlingsalternativ. Behandlingstiltak som det ikke er samtykket i, kan først benyttes 

etter at pasienten har vært tilstrekkelig undersøkt til å gi grunnlag for å bedømme 

tilstanden og behovet for behandling. Slike behandlingstiltak kan bare igangsettes og 

gjennomføres når de med stor sannsynlighet kan føre til helbredelse eller vesentlig 

bedring av pasientens tilstand, eller at pasienten unngår en vesentlig forverring av 

sykdommen. Den faglig ansvarlige treffer vedtak om undersøkelse og behandling uten 

eget samtykke." (Psykisk helsevernloven, 1999) 
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1.5 Kognitiv dissonansteori 

For å belyse informantenes opplevelse vil jeg benytte kognitiv dissonansteori beskrevet av 

Leon Festinger (2009) i undersøkelsen når resultatene diskuteres. Teorien definerer en 

spenningstilstand eller konflikt der to eller flere kognisjoner hos samme person står i 

motsetning til hverandre og antas å utløse en ubehagelig tilstand som følge av denne 

konflikten. Festinger kalte denne tilstanden for dissonanstilstand. Konflikten kan oppstå for 

eksempel når meninger, holdninger eller kunnskapen til en person står i konflikt med det en 

person opplever eller erfarer. Denne konflikten kan oppleves dramatisk for den enkelte og 

personen vil ifølge Festinger (ibid.) søke etter å redusere denne ubehagelige tilstanden ved å 

endre tanker, holdninger eller meninger rundt. Kognitiv dissonans viser seg i denne 

undersøkelsen særlig i forbindelse med lojalitetskonflikter der personalet kan oppleve å bli 

nødt til å velge mellom å være lojal mot behandler, team eller pasienten. Lojalitet forstås i 

denne undersøkelsen som en del av enkelte informanters identitet og en egenskap som gir 

uttrykk for et forpliktende forhold eller en forpliktende relasjon som skal ivareta interessen og 

velvære til den personen lojaliteten rettes mot (Kleinig, 2013).  

1.6 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Problemstillingen i undersøkelsen er å finne ut av den subjektive opplevelsen for 

helsepersonell når de jobber med å utføre tvangsbehandling i forbindelse med TEV hos 

døgnpasienter med diagnosen AN. Studiens forskingsspørsmålet er “Hvordan opplever 

helsepersonell å utføre tvang i ulike situasjoner under måltidsrettet behandling av pasienter 

med diagnosen AN med sondeernæring?” 
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2 Metode 

2.1 Valg av design og metode 

Undersøkelsen er et kvalitativt design ettersom målet med denne studien er å undersøke den 

subjektive opplevelsen til helsepersonell som gjennomfører måltidsrettet behandling med 

sondeernæring. Jeg hadde et ønske om å løfte frem betydningen av helsepersonellets 

erfaringer, for å bidra til å utvide forståelsen av praksisen med tvangsernæring i psykisk 

helsevern. Allerede tidlig i prosessen var det klart at undersøkelsen skulle gjennomføres med 

utgangspunkt i en fenomenologisk metodetilnærming, IPA som er en forkortelse for 

“Interpretative Phenomenological Analysis” (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Undersøkelsen 

tar sikte på å finne den subjektive opplevelsen og erfaringen helsepersonellet har og hvordan 

de i ettertid ville reflektere og tenke rundt det de har opplevd. Formålet er å få tak i deres eget 

perspektiv og opplevelse av ulike tvangssituasjoner ved måltidsrettet behandling med å gi 

sondeernæring. IPA ble valgt siden denne metoden er opptatt av hvordan en person tillegger 

mening og prøver å reflektere rundt betydningen og egne følelser ved ulike hendelser de 

opplever (ibid.). For å få tak i helsepersonellets subjektive opplevelse gjennomførte jeg 

individuelle intervjuer i form av et semistrukturert dybdeintervju. Jeg valgte semistrukturert 

intervju, fordi formålet med intervjuet var å forstå informantenes egne perspektiver. Det 

skulle være mulig å holde en ramme for temaet som skulle undersøkes og samtidig kunne 

være åpen for å stille spørsmål som kunne følge informantenes opplevelse med et formål 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

2.2 Etiske vurderinger og tiltak 

Da ideen til prosjektet ble til, var det første skrittet å sende inn en framleggingsvurdering til 

REK – Regional Etisk Komité for Medisinsk og Helsefaglig Forskning1. Jeg ville forsikre 

meg om at prosjektet, slik det var beskrevet ved dette tidspunktet, faller utenfor virkeområdet 

til Helseforskningsloven2. Etter vurdering fra REK ble konklusjonen at prosjektet kunne 

gjennomføres uten videre godkjenning (se vedlegg 1). Med bakgrunn i konklusjonen fra REK, 

                                                 
1 https://helseforskning.etikkom.no/reglerogrutiner/loverogregler?p_dim=34770&_ikbLanguageCode=n 
2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44 
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sendte jeg inn et meldeskjema til NSD, Norsk senter for forskningsdata AS, der prosjektet ble 

tilrådd av personvernombudet for forskning ved NSD (prosjektnummer 49493, se vedlegg 2).  

Det var essensielt å legge vekt på at undersøkelsen skulle være etisk forsvarlig på ulike 

områder. For det første gjelder dette retten til informert samtykke. Hver enkelt informant ble 

informert om undersøkelsens formål (se vedlegg 4), i tillegg til mulige ulemper og fordeler 

ved å delta i prosjektet (Kvale & Brinkmann, 2009). I samråd med veilederne mine, ble det i 

forkant vurdert at det å delta i prosjektet ville medføre en større potensiell nytte enn en 

vurdert risiko for skade. Deltakelse i undersøkelsen kunne gi informantene mulighet til å 

reflektere over situasjoner de møter i sin dagligdagse utførelse av yrket sitt, og dermed bidra 

med bevisstgjøring rundt egne vurderinger og holdninger. Med utgangspunkt i det etiske 

prinsippet om velgjørenhet ble det avveid at det å snakke om egne erfaringer skulle medføre 

så lite risiko for skade som overhodet mulig (Hem, 2015, 20.04.). Samtidig vurderte jeg at det 

å snakke om tvang en har vært med på å utføre selv, kan være en følelsesmessig påkjenning. I 

samråd med veilederne mine, ble det derfor lagt ved et tilbud i infoskrivet til informantene om 

frivillig oppfølging i form av samtale etter gjennomført intervju. Alle fikk her nøye 

informasjon om hvem de kunne ta kontakt med i tilfelle de skulle ha behov for det. Det ble 

her lagt vekt på at det var en annen person enn meg som skulle ta denne oppgaven, slik at 

informantene ville ha en nøytral person å forholde seg til ved eventuelle vanskelige 

ettervirkninger. Jeg ville være trygg på at alle skulle bli ivaretatt om noe ved studien skulle 

medføre vanskelige tanker eller følelser (se vedlegg 4). Ingen av informantene benyttet seg av 

dette tilbudet. Informert samtykke omfattet videre å informere tydelig på at det var mulighet 

for å trekke seg når som helst underveis i undersøkelsen, uten at informantene trengte å oppgi 

en grunn for å gjøre dette (Kvale & Brinkmann, 2009). Det ble inkludert informasjon om 

rutiner for sikker lagring og anonymisering av data, noe som også ville gjelde publiseringen 

av resultatene etter at studien er gjennomført.  

2.3 Intervjuguide  

Etter en utdypende litteratursøk var konklusjonen at det ikke fantes en intervjuguide som var 

relevant for problemstillingen i undersøkelsen. Jeg valgte derfor å lage min egen 

semistrukturerte intervjuguide (se vedlegg 5). Jeg tok utgangspunkt i tips og råd fra boka "Det 

kvalitative forskningsintervjuet" (Kvale & Brinkmann, 2009) for å finne ut hvordan 

undersøkelsens forskningsmål kunne belyses på best mulig måte. Det var 
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forskningsspørsmålet som styrte intervjuet, og jeg la vekt på at de fleste spørsmålene skulle 

rette seg mot egen opplevelse av ulike situasjoner med fokus på måltidsrettet behandling og 

tvangsbruk med sondeernæring. Det skulle være rom for at informantene kunne ta 

utgangspunkt i egne erfaringer og underveis reflektere over hvilke tanker, følelser og 

meninger de sitter igjen med i ettertid. Påfølgende svar skulle kunne tilpasses til 

informantenes foregående svar og ta utgangspunkt videre i allerede delte opplevelser og 

erfaringer. Dette, for å kunne knytte tanker og følelser opp til den subjektive erfaringen og 

opplevelsen og for å skape en betydning av intervjuens livsverden i øyeblikket (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jeg utarbeidet flere utkast av intervjuguiden, og gjennomførte et 

pilotintervju med en frivillig person som tidligere har jobbet som helsepersonell med samme 

problemstillingen som prosjektet skal undersøke. Pilotintervjuet ble gjennomført for å finslipe 

intervjuteknikken, og for å finne ut om rekkefølgen og valg av spørsmål ville fungere i en 

reell intervjusituasjon. Den endelige versjonen av intervjuguiden ble utviklet med bakgrunn i 

pilotintervjuet og drøfting med mine veiledere (se vedlegg 5). 

2.4 Rekruttering av informanter 

Forskningsveileder Øyvind Rø tok kontakt med en rekke institusjoner innen psykisk 

helsevern i Oslo og omegn som er godkjent for tvangsbehandling av pasienter. Det ble sendt 

ut forespørsel med infoskriv (se vedlegg 3) til ledelsen ved de ulike institusjonene, i tillegg til 

infoskriv (se vedlegg 4) som ledelsen videreformidlet til aktuelle informanter. Av hensyn til 

hovedoppgavens omfang og ramme ønsket jeg å inkludere seks til ti informanter. Jeg antok at 

dette ville være et håndterlig materiale, og at det ville gi meg tilstrekkelig bredde og dybde til 

å belyse problemstillingen. For å sikre personvernet til hver enkelt opprettet jeg personlig 

kontakt med informantene direkte for å avtale tidspunkt og møtested. Informantene fikk 

informasjonen om prosjektet i informasjonsskrivet (se vedlegg 4).  

Kriterier for å delta i studien var å ha erfaring som helsepersonell med tvangssituasjoner hos 

personer med diagnosen AN med å sondeernære, og det å være åpen for å dele sin egen 

opplevelse og egne erfaringer med andre. Det var til sammen tretten helsepersonell som tok 

kontakt og meldte sin interesse til å være med i undersøkelsen. Etter å ha tatt kontakt med 

hver enkelt resulterte dette i et utvalg av ni informanter, syv kvinner og to menn fra til 

sammen seks ulike avdelinger fra fire ulike institusjoner. Fire personer trakk seg før 

gjennomført intervju. Av disse var det èn som ikke dukket opp til avtalt tidspunkt og 
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informerte i etterkant om å ikke ville delta likevel, èn avsluttet sitt ansettelsesforhold før det 

ble aktuelt med et intervju, èn svarte for sent på forespørsel av tidspunkt for å bli med i 

undersøkelsen og med èn ble det vanskelig å finne et passende tidspunkt før fristen for 

gjennomføring av intervju hadde gått ut. Enda èn informant trakk seg fra undersøkelsen etter 

gjennomført intervju, uten å oppgi en grunn for valget sitt. Av de resterende åtte informanter, 

seks kvinner og to menn, jobbet fem med barn og ungdommer på opptil 18 år, mens tre 

informanter var ansatt i avdelinger for voksne, som vil si 18 år og oppover. Alderen på 

informantene varierte fra 28 til 55 år, med en gjennomsnittsalder på 41. Når det gjelder 

yrkesfaglig bakgrunn er det variasjon blant informantene med blant annet sykepleiere, 

sosionomer, miljøterapeuter med ulik yrkesfaglig bakgrunn og andre utdanninger innen 

sosialt arbeid.  

2.5 Datainnsamling 

Intervjuene ble gjennomført ved de ulike avdelingene der informantene var ansatt. Hvert 

intervju innledet jeg med å takke for at de stilte til intervju og med å finne ut om hver enkelt 

var klar over formålet med undersøkelsen som det stod opplyst om i informasjonsskrivet. Jeg 

gikk gjennom informasjonen fra informasjonsskrivet (se vedlegg 4) og var åpen helt fra 

starten om formålet for undersøkelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). Hver enkelt informant ble 

spurt om det var noen spørsmål før vi startet og jeg forsikret meg at jeg hadde samtykke for å 

slå på båndopptakeren. Hensikten var å stille de samme spørsmålene til hver enkelt, samtidig 

som jeg ville bruke skjønn og taktfullhet for å kunne følge gjennom vedkommende sine egne 

erfaringer og opplevelser for å stille spørsmålene i tilpasset rekkefølge (Kvale & Brinkmann 

2009). Fokuset var rettet mot å få tak i ulike situasjoner der informantene har vært med på å 

utføre tvang. Jeg holdt dette fokuset for å få tak i opplevelser direkte knyttet til deres egne 

følelser som muligens kunne dukke opp i intervjusituasjonen. Jeg hadde en opplevelse av at 

dette fungerte fint, at det var en fin flyt i de ulike intervjuene og at informantene ga 

sammenhengende fortellinger rundt tematikken (Kvale og Brinkmann, 2009). Med bakgrunn i 

at informantene skulle snakke rundt et tema som kan vekke vanskelige følelser var det viktig 

at de skulle føle seg trygge og ivaretatt i intervjusituasjonen. Samtidig skulle det være rom for 

meg til å stimulere dem til å reflektere rundt tematikken og utdype sine fortellinger (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Min opplevelse var at den enkelte nærmet seg intervjusituasjonen på ulike 

måter. Noen virket ivrige etter å fortelle og hadde mye på hjertet. Andre viste en mer 
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avventende holdning og ville først se an hva jeg som intervjuer var ute etter i situasjonen. 

Intervjuene begynte så med spørsmål om hvordan informantene definerer tvang og hva det 

betyr for den enkelte i utførelsen av yrket. Å tematisere dette helt i starten av undersøkelsen 

var et nøye gjennomtenkt valg. Meningen var å bevisstgjøre seg egne tanker rundt begrepet 

og hva det å utføre tvang egentlig betyr for vedkommende. Jeg hadde jevnlige 

oppfølgingsspørsmål som "Kan du fortelle litt mer om det…?", eller oppfordret informantene 

til å utforske situasjoner, som de selv ikke hadde tenkt så mye over i forkant av intervjuet. I 

slutten av hvert intervju fulgte jeg opp med en debrief (Kvale & Brinkmann, 2009) der hver 

enkelt ble spurt om de ville si noe avslutningsvis, eller om det var noen sider rundt 

problematikken de opplevde å ikke ha blitt spurt om under intervjuet. Videre spurte jeg hver 

og en om hvordan de opplevde det å bli intervjuet og hvilke tanker de satt igjen med. Alle 

informanter ga tilbakemelding om at de satt igjen med en positiv følelse etter å ha deltatt.  

 Spesielle utfordringer rundt informantene 

To av informantene kjente jeg til fra før, uten at vi hadde en personlig relasjon. Vi har 

ansettelsesforhold ved samme institusjon og det ble en vanskelig avgjørelse for meg om jeg 

skulle inkludere disse i undersøkelsen. Jeg prøvde å finne ut hva som kunne være eventuelle 

ulemper og fordeler ved å ta med informanter fra denne arbeidsplassen. På den ene siden vil 

jeg her nevne mine tanker rundt hvordan bekjentskapet mitt til institusjonen kunne påvirke 

svar fra informantenes side eller ville påvirke hvordan jeg ville tolke svarene. Jeg reflekterte 

over hvorvidt jeg muligens kunne gå glipp av ny informasjon ved å være påvirket av det jeg 

vet om denne arbeidsplassen fra før. Det finnes ikke mange institusjoner i Oslo og omegn som 

jobber med denne pasientgruppen og det føltes derfor viktig å gi helsepersonell ved denne 

institusjonen en stemme i undersøkelsen. I samråd med mine veiledere bestemte jeg meg for å 

gjennomføre intervjuene, for så i etterkant å vurdere om intervjuene kunne tillates i 

resultatdelen. Det var essensielt å vurdere om undersøkelsens resultater og dermed formålet 

med studien kunne påvirkes ved å inkludere materialet når data skulle analyseres. Jeg valgte 

til slutt å inkludere intervjuene i analysen. Vurderingen min var at det var helt og fullt 

forsvarlig å inkludere materialet etter at datainnsamlingen var gjennomført. Jeg tok hensyn til 

tilbakemelding fra informantene som begge to hadde en positive opplevelse av at de kunne 

svare ærlig, åpent og uten hemninger på spørsmålene. Jeg prøvde å bruke mine egne 

erfaringer fra dette arbeidsstedet utelukkende til å åpne opp for nye oppfølgingsspørsmål og 

ikke for å styre intervjuet med egne tolkninger eller egen forståelse av problematikken (Kvale, 
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2007; Kvale, 1983). Dette gjelder videre i hvert intervju som jeg gjennomførte. 

Grunnleggende i denne spesielle situasjonen var å hele tiden være bevisst på mulige faktorer 

som kunne påvirke intervjusituasjonen. Ikke bare når det gjelder meg og min rolle som 

intervjuer, men også med hensyn til at de to informantene selv kunne føle seg påvirket av at 

en de kjenner fra før skulle intervjue dem. Jeg bestemte meg for å problematisere dette høyt 

sammen med de to individuelt i etterkant av intervjuene.  

2.6 Analyse og transkribering 

Analysen skulle resultere i en sammenfattning av rådata og en fortolkning av det organiserte 

datamaterialet (Malterud, 2002). Alle åtte intervjuer ble skrevet ut ordrett som resulterte i 137 

sider med tekst. Å transkribere viste seg å være en verdifull måte til å gå tilbake til intervjuene 

på og det åpnet for muligheten til å reflektere over materialet på en ny måte. Jeg ble enda mer 

bevisst på hvordan materialet kunne analyseres for å finne ut av forskningsspørsmålet i 

undersøkelsen. Jeg hørte på lydopptakene gjentatte ganger for å leve meg inn i 

intervjusituasjonene om igjen for å få et dypere innblikk inn i informantenes livsverden og 

dermed oppnå en dypere forståelse av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Fokuset mitt 

var rettet mot å forstå hvordan informantene ga mening til sine erfaringer (Smith, Flowers & 

Larkin, 2009).  

Alt materiale ble skrevet inn i NVivo Pro (QSR international, 2015). Med bakgrunn i 

analysen ble materialet videre ordnet inn i ulike kategorier med hovedtema og undertemaer. 

Ulike temaer ble flyttet frem og tilbake i de ulike kategoriene siden ulike temaer passet til 

flere kategorier. Det viste seg å være en ryddig og oversiktlig måte å organisere data på og å 

kunne gå tilbake til råmaterialet underveis. En strategi fra min side i analyseprosessen var å 

stoppe opp flere ganger underveis for å tenke meg om og holde alternative tolkninger av 

materialet opp mot hverandre (Malterud, 2002). Temaer som var fremtredende i denne 

prosessen ble til slutt til hovedtemaer. Jeg har med utgangspunkt i kategoriseringen valgt å 

bruke sitater i resultatdelen. Disse er gjengitt ordrett, men i noen tilfeller er deler av sitatene 

fjernet som ikke er meningsbærende for det som blir sagt. Det er markert i selve sitatet på en 

slik måte: […]. Noen eksempler på hva som er fjernet kan være repetisjoner i avsnittet, 

enkelte ord som er gjengitt flere ganger etter hverandre som ikke er viktig for å vise 

informantenes følelsestilstand i situasjonen, eller lengre sekvenser der de kan ha stoppet opp i 

tankegangen og gjengitt flere ganger utsagn som “æhm” rett etter hverandre.  
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2.7 Kvalitetssikring  

Validitet oppnås som et resultat av grundig og systematisk forskningsarbeid gjennom de ulike 

delene i et kvalitativt forskningsprosjekt (Kvale, 2007). I undersøkelsen presenterer jeg derfor 

utviklingen av forskningsspørsmålet, mitt personlige utgangspunkt, en fremstilling av 

hvordan analysen ble gjennomført, en fremstilling av mine funn med utgangspunkt i det 

originale datamateriale og tilstrekkelig med sitater som representerer de ulike informanters 

livsverden i resultatdelen. Dette for å gi leseren mulighet til å følge og se sammenhengen i 

fremstillingen av resultatene, utdrag fra intervjuene og videre en helhetlig forståelse av 

forskningsprosessen (Elliott, Fischer & Rennie, 1999). Jeg prøvde å være utforskende og 

bekreftende, og samtidig bruke korte repetisjoner av informantenes svar for å forsikre meg 

underveis, at jeg hadde forstått det de hadde beskrevet på riktig måte. Dette for å kunne følge 

opp med spørsmål som var tilpasset foregående svar, og for å kunne styrke validiteten i 

analysen etter avsluttet datainnsamling. Spørsmål under intervjuene ble videre tilpasset 

rekkefølgen til den enkelte, for å gi informantene muligheten å fortelle sammenhengende uten 

å avbryte den følelsesmessige prosessen underveis (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hensyn 

til validiteten var en streng ordrett transkripsjon nødvendig for å øke forståelsen av materialet. 

Jeg valgte derfor å lytte til opptakene om igjen for å forsikre meg at den skriftlige versjonen 

av intervjuene gjenspeilet informantenes historie. Det å inkludere pauser, gjentakelser og 

tonefall var relevant for å gi leseren senere mulighet til å forstå den psykologiske 

fortolkningen av den følelsesmessige tilstanden når de snakket om sin egen livsverden (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Jeg lyttet på opptakene om igjen for å forsikre meg at jeg ikke hadde 

hørt feil og skrevet det som faktisk ble sagt. Pauser i samtalen ble notert og det ble spesifisert 

om det var korte eller lengre tenkepauser fra informantenes side. En utfordring i prosessen er 

at en utskrift i seg selv kan fortolkes ulikt avhengig av hvor det settes punktum og komma. 

Formålet med transkriberingen var å fange opp samtalen slik at den representerer det 

informantene hadde som hensikt å meddele. Særlig opplevelser og erfaringer skulle 

videreformidles (Malterud, 2002). Etter den opprinnelige analyseprosessen ble datamaterialet 

vurdert på nytt i samråd med veilederne. Målet var her å få inn flere perspektiver for å kunne 

korrigere og samtidig utvide forståelsen i analysen (Elliott, Fischer & Rennie, 1999). Videre 

har jeg forsøkt å reflektere rundt min egen førforståelse rundt problemstillingen og tematikken 

som undersøkes. Siden jeg har erfaring med å jobbe med pasienter med AN, har jeg prøvd å 

være bevisst egen kunnskap og egne erfaringer for å redusere fare for å lede fortolkningen i 

undersøkelsen i en bestemt retning (Malterud, 1996). 
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3 Resultater 

Informantene i undersøkelsen nærmet seg temaer rundt tvang fra ulike hold: ved direkte 

spørsmål om selve utøvelsen av tvang, ved spørsmål om arbeidsoppgaver som inngår i deres 

yrke, ved sammenlikninger mellom pasientenes sykdomsperioder og perioder der de opplever 

bedring, ved etiske refleksjoner rundt spørsmål om liv og død og ved henvisninger til det 

ansvaret de har som helsepersonell og omsorgspersoner. Alle informantene beskrev på sin 

egen måte personlige erfaringer fra ulike sondesituasjoner der TEV ble gjennomført. 

Gjennom analysen oppdaget jeg at hver enkelt hadde kjent seg overveldet av ambivalente 

følelser under eller i etterkant av sondesituasjonen. Intervjuene var i stor grad preget av 

informantenes ambivalente tanker og følelser omkring det å utføre TEV. En strategi alle 

hadde benyttet seg av var å være seg bevisst at de utførte selve tvangsbehandlingen for å 

redde den enkelte pasientens liv. Samtidig rapporterte enkelte hvordan vanskelige minner og 

følelser meldte seg under intervjuet. Flere ga tilbakemelding på at det å snakke om tvang i 

forbindelse med TEV under intervjuet aktiverte sammensatte følelser. 

Hovedtemaer med undertemaer  

Med utgangspunkt i erfaringer og opplevelser fra informantenes side er datamaterialet delt inn 

i fire hovedtemaer med ulike undertemaer. Disse fire hovedtemaene viste seg å være 

gjennomgående fremtredende i analysen av informantenes svar. De viste videre å kunne bidra 

med en ryddig oversikt som tydelig kan synliggjøre den subjektive opplevelsen til de ulike 

informantene og bidra med en helhetlig opplevelse (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Hovedtemaene og undertemaene er presentert i en  hovedoversikt i Figur 1. Hvert hovedtema 

innledes med en beskrivelse av hva kategorien med hovedtemaer og undertemaer innebærer. 

Denne måten å organisere resultatene på gir meg muligheten å presentere og redegjøre på en 

måte som illustrerer det større bildet der sitater fra informantenes individuelle tanker, følelser 

og vurderinger som kan utløses underveis i et behandlingsforløp med TEV. De fire 

hovedtemaene med undertemaene viser sammenhengen, kompleksiteten og samtidig 

ambivalensen rundt de ulike fasene og følelsesmessige utfordringer helsepersonell kan 

gjennomgå knyttet til pasienter innlagt med TEV. Underveis i resultatdelen vil jeg så trekke 

inn perspektiver som jeg tenker kan underbygge en dypere forståelse av resultatene. Målet 

mitt er å vise og løfte frem nyansene i følelsene og tankene informantene opplever å ha med 

hensyn til de ulike hovedtemaene og undertemaene. 
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For å gi leseren mulighet til å kunne følge beskrivelser i sitatene i resultatdelen og for å kunne 

leve seg inn i informantenes opplevelser, vil jeg her innledningsvis bruke beskrivelsene til to 

informanter av hvordan en situasjon der et TEV blir gjennomført kan se ut. I tillegg følger en 

avklaring av begreper som informanter benytter når de beskriver erfaringer som omhandler 

tvangsernæringssituasjoner: 

Jens: "Ja, ja en typsik tvangssituasjon i forhold til sonding vil være at en pasient da ikke 

har spist måltidet, og da er det da sånn at vi avslutter selve måltidet, da sonder vi ikke 

sånn med en gang fordi arbeidsgruppa må samle seg først og man må ringe til legen og 

ja diskutere hva vi skal gjøre, og da en typisk situasjon som jeg kan relatere til kan da 

være at pasienten kanskje oppholder seg på rommet sitt, så prøver man jo alltid å få 

vedkommende med frivillig, det er det man ønsker, når det ikke går så må vi pasienten 

få inn i sonderommet…og så har jo alle hver sin oppgave da som vi har avtalt på 

forhånd og hvem som skal sonde og hvem som skal holde hvor og så tar det vel ulik tid i 

forhold til hvor mye motstand som kommer og så videre…æhm…noen ganger kan det ta 

veldig lang tid, det kan ta opptil en halv time med mye motstand og sånt […]det kan 

være mye roping og skriking og så videre" 

Birgitte: "[…] så hvis det er mye motstand så har man en som holder hodet, to 

personale en på hver arm, også har man mye motstand på føttene så må det kanskje 

være to personale til der, og så er det en som sonder og så er det en som kanskje trekker 

opp sprøytene, den syvende" 

Tvangsbehandling i forbindelse med spiseforstyrrelser handler om å holde eller beltelegge 

ungdommer slik at man kan gjennomføre sondeernæring. Sprøytene henviser til sprøyter som 

kan brukes for å gi sondemat via sondeslangen. Denne sprøyten kan også brukes for å gi 

ekstra væske (Nutricia, 2012). En viktig spesifikasjon er her at det er bare helsepersonell med 

utdanning som sykepleier som har lov å legge ned en sonde via spiserøret ned i magesekken 

og faktisk gi sondenæring til pasienter som er innlagt med TEV. Annet helsepersonell som er 

med under tvangssondingen bidrar i utøvelse av tvang i form av holding eller støtte. Holding 

henviser til helsepersonell som fysisk holder pasienten ved motstand, slik at en sondeernæring 

kan gjennomføres. Støtte referer til situasjoner der en tvangssonding skjer med lite eller uten 

motstand fra pasientens side. 
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Figur 1: Hovedtemaer og tilhørende undertemaer  

3.1  Rammebetingelser 

Dette hovedtema referer til hvordan overordnede rammebetingelser ved arbeidssituasjonen 

påvirker informantenes opplevelse av tvangssituasjonen. Gjennom analysen kom det frem at 

noen rammebetingelser, bl.a. forutsigbarhet, ga en form for beskyttelse for informantene i 

sondesituasjonen, mens andre overordnede aspekter, som f.eks pasientens alder, økte graden 

av konfliktfylte og smertefulle følelser, der informantene kunne kjenne på en utstrakt 

sårbarhet og hjelpeløshet i situasjonen. På samme måte kunne opplevd enighet i 

personalgruppen gjøre informantene mer trygge, mens opplevd uenighet omkring 

tvangsvedtak kunne være svært følelsesmessig belastende. 

 Forutsigbarhet 

Petter jobbet på en avdeling der han har virket trygg på at rammebetingelser rundt pasienter 

som er innlagt med TEV var på plass. Når det skulle gjennomføres et TEV har han opplevd at 

pasienter har alternativer før tvangen planlegges. Tvangen betø i dette tilfelle for Petter at 

setting av en sonde skal gjennomføres: 
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"Ja, for meg tror jeg nok det starter idet vi står på vaktrommet og planlegger hvordan 

vi skal sonde, det er når alle alternativene er prøvd ferdig. Jeg tenker at ok, du har et 

valg- du kan spise mat, du kan drikke det du skal, det er bestemt at du skal ha den 

næringen ellers så dør du, så du kan velge selv. Du kan spise, du kan drikke sånne 

næringsdrikk ellers så blir vi nødt til å hjelpe deg, og da blir det sonding. Jeg opplever 

ikke at det er tvang, jeg opplever det som alternativer på en måte, men når man ser at 

alternativene ikke blir tatt imot og man må forholde seg til det siste alternativet som 

innebærer tvang […] Da begynner tvangsbruken for meg." 

Et forutsigbart hendelsesforløp gjorde at Petter hadde et klart og tydelig bilde av hvordan 

situasjoner har resultert i at han har måttet være med på å utføre TEV. Han har opplevd en 

form for trygghet i sin rolle ved å være trygg på at pasienten har fått mulighet til å unngå den 

fysiske delen av tvangen ved å ha fått presentert alternativer om å spise selv i forkant. Han 

fortalte videre om at pasientkontakter har prøvd å motivere pasienter til å spise måltidene sine 

eller drikke næringsdrikk, slik at han har hatt en opplevelse av at det har blitt gjort en grundig 

jobb før pasienten til slutt måtte sondeernæres. En slik forutsigbarhet som Petter beskriver kan 

tenkes å være grunnleggende for helsepersonell for å kunne opptre trygge i sine 

arbeidsoppgaver der de møter mange ulike utfordringer i forbindelse med utførelsen av TEV.  

Hilde på sin side opplevde for en stund tilbake det å måtte tvangssonde en pasient som hadde 

et komplekst og høyt symptomtrykk. Hun og annet helsepersonell opplevde å ikke ha 

tilstrekkelig med kunnskap for å kunne håndtere en pasient som var såpass dårlig. Minnene 

som vekkes hos Hilde var preget av vonde følelser etter å ha stått i en så vanskelig situasjon. 

Hun opplevde å ikke kunne være trygg på at helsepersonell rundt hadde den nødvendige 

kompetansen en slik symptomatikk forutsetter. Det følgende eksempelet viser hvordan 

forutsigbarheten for hvordan situasjonen rundt pasienten skulle tilrettelegges ble borte for 

henne: 

"Nei, det føles…den der hjelpesløsheten du får når du ser en unge som er så syk at den 

ligger på gulvet som en sånn nesten helt…psykotisk på en måte og som bare kaver og 

slåss og er helt fjern, fordi de er jo helt i sin egen verden også du hadde jo ikke kontakt 

med de […] så helt gal ut og hang seg fast under vasken og liksom ble helt gal når vi 

holdt henne og så bet hun og klorte og altså, vi var helt…hun var jo ikke seg selv i det 

hele tatt.  Og det å føle at en hadde så dårlige pasienter som en kanskje ikke helt var i 

stand til å ta seg av, fordi en ikke hadde nok kunnskap…æhm, det er jo en grusom 

situasjon. Det var grusomt da og som sagt jeg tålte det bedre enn de fleste men noen 

har jo virkelig sluttet her fordi de ikke ville jobbe med det her, fordi det ble for tøft og 

det er jo veldig forståelig […] For å si det sånn, det er det som har gjort mest inntrykk 

på meg […] og jeg vet jo at også de andre som også har jobbet med henne, har nok det 

ganske godt i minnene, for det var jo liksom så helt utenfor alt vi hadde sett før." 
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Når ekspertisen manglet og erfaringen ikke strakk til mistet Hilde tryggheten på egen rolle og 

hva som var riktig å gjøre. Stemmen hennes var fortsatt preget av en form for rådløshet og 

sårbarhet da hun snakket om sin opplevelse av hjelpeløshet tilknyttet denne erfaringen.  

Ane har på sin side opplevd en stor utfordring da den avdelingen hun var ansatt på har hatt 

pasienter innlagt med AN uten tilstrekkelig tilrettelegging og forutsigbarhet til å gjennomføre 

TEV. Helsepersonellet ved hennes avdeling måtte følge pasienter til en annen avdeling der 

tvangssondinger skulle gjennomføres. Ane satt her igjen med en tydelig følelse av å ha hatt en 

truende rolle overfor pasienten ved å si at pasienten skulle tvangssondes om den ikke spiser, 

uten å ha noe kontroll over om tvangssondingen faktisk gjennomføres. Hun fortalte om et 

tilfelle der den andre avdelingen ikke var enig i vedtaket som hadde blitt satt i forkant og 

gjorde om bestemmelsen slik at pasienten ikke skulle sondeernæres allikevel. Ane opplevde et 

stort tap av kontroll over situasjonen da hun skulle levere pasienten til det hun trodde skulle 

bli en tvangsernæring: 

"Ja, jeg har tenkt på i etterkant at vi hadde en pasient som har vært her veldig lenge og 

hvor…vi vi kommer med med…det blir jo på en måte trusler, vi sier hvis ikke du får i 

deg noe så er du nødt til å sondeernæres. Og hvor dette til slutt gjennomføres og vi skal 

få pasienten ned til medisinsk, æhm men hvor medisinsk ikke vil sondeernære, de er ikke 

enig med oss, så det er liksom tanken på at vi truer med det og det blir altså…vi sier at 

de skal gjennomføre det og så blir det ikke gjennomført, det er sånn, det syns jeg var 

veldig ubehagelig." 

Følelsene knyttet til denne spesielle situasjonen var mange og Ane beskrev det som en svært 

vanskelig opplevelse. Utsagnene hennes under intervjuet var preget av skyldfølelse og 

negative tanker. Belastningen som hun ga uttrykk for var enorm og viste hvor vanskelig det 

kan oppleves når en jobber på en avdeling med lite tilrettelegging og erfaring av å samkjøre 

en behandling som byr på store utfordringer. Rammebetingelsene var ikke etablert og 

plutselig stod Ane i en situasjon der hun skulle sette en tydelig grense for pasienten mens en 

utenforstående tok vekk tryggheten på at det hun gjorde som helsepersonell var riktig. 

Forståelsen for hva som skjedde i situasjonen ble borte og et ubehag utløst av en tydelig 

forskjell på hva Ane trodde var jobben hennes i situasjonen og hvordan situasjonen til slutt 

utartet seg. Hun reflekterte høyt og fortsatte beskrivelsen med fortvilelse i stemmen: 

"Jeg jeg vet rett og slett ikke akkurat hva som skjedde i den prosessen, men jeg husker, 

det har satt seg veldig sånn, det har satt seg og æhm, jeg tenker veldig at det 

stressnivået pasienten muligens må ha opplevd når hun vet at hun skal bort til […] for å 

få sonde og for så nei, så ble det ikke gjennomført også, det føltes ikke godt å skulle 

være og stå for noe sånt da. At på en måte at det pasienten har så lite kontroll i 

utgangspunktet på situasjonen at det bør være veldig ryddig da." 
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Jeg vil gjerne øke forståelsen rundt situasjonen Ane befant seg i ved å legge til denne 

refleksjonen som tydelig viser forståelsen av symptomatikken i AN og hvordan denne kan 

påvirkes når verken pasient eller helsepersonell kan være trygge på at det finnes en tydelig 

ramme rundt pasienter innlagt med TEV: 

Ane: (lengre tenkepause) "Pasienten skal få oppleve å ha, at den skal oppleve at vi har 

full kontroll når det er helt kaos for pasienten da…jeg, så tenker jeg også at ved å ikke 

gjennomføre det vi har sagt og…så vil pasienten kanskje se at det ikke er helt at det ikke 

nødvendigvis er hold i det og ikke tar det like seriøst kanskje og kanskje gjør at…velger 

å kanskje fortsette å spise litt mindre eller ikke gjennomfører akkurat det vi sier, 

hvordan da også anoreksia får spillerom da […] til å forhandle for eksempel, så jeg 

tror det er veldig viktig med sånne helt klare rammer og at tvang i hvert fall at det ikke 

blir tomme trusler, at tvang blir en tom trussel da. Når man først forteller en pasient at 

det skal gjennomføres noe som er så alvorlig inngripen i en persons liv også, så bør det 

på en måte være hold i det, da burde det være såpass vurdert at det skal i hvert fall 

gjennomføres, så…og så vise pasienten at vi vet hva vi skal gjøre og vi gjør dette fordi 

vi vet at det er riktig akkurat nå her og nå, det er det vi virkelig tror." 

Det som kom frem var at en tydelig ramme som pasienter og informantene må forholde seg til 

var essensielt for at Ane og Hilde har kunnet føle seg trygge i de ulike rollene de skulle utføre 

i forbindelse med jobben sin. De opplevde et behov for tydelighet med lite rom for 

misforståelser og spillerom både for pasienten og for helsepersonell rundt. Når 

forutsigbarheten ble borte og det var større rom for tolkning opplevdes situasjoner i 

forbindelse med TEV enormt utfordrende og satte i gang vanskelige tanker og følelser.  

 Pasientens alder  

Tanker og refleksjoner rundt rammebetingelsen alder var preget av en følelse av overlegenhet 

og en urettferdig kamp når informantene beskrev opplevelsen av å utøve tvang på en person 

som var så mye mindre, svakere og tydelig fortvilet. Fem informanter i undersøkelsen sitter 

igjen med en opplevelse at jo yngre en pasient er, desto vanskeligere har det vært å holde og å 

sondeernære. Enkelte informanter ga bevisst uttrykk for sine vonde følelser rundt dette: 

Birgitte: "Det som jeg kjenner mere på her må være det at det kanskje at det er så unge 

mennesker at liksom når du kanskje holder en 15 år gammel jente eller 14 eller 13, 

altså det er jo liksom bare barn, det gjør jo noe mer med meg enn et voksent 

menneske…det gjør mere vondt […] så er det noe med det er med barn som er så 

forsvarsløse og små, og kanskje mye mer, du hører kanskje mer fortvilelsen, gråten, 

skrikene, som er nesten sånn…sånne skrik fra sånn altså virkelig kjemper for livet 

liksom. Ja, det gjør ekstremt inntrykk det der, det gjør det. " 
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Stemmeleiet til Birgitte var preget av vonde opplevelser når hun tenker tilbake på disse 

spesielle situasjonene. Jens på sin side var opptatt av den fysiske overlegenheten overfor en 

tynn og skjør jentekropp som vekket følelser: 

Jens: "Jeg syns at det i starten å bruke tvang da kanskje var det var litt vanskelig fordi 

de er så de er så skjøre de er så små de er så tynne og jeg er jo sånn fysisk overlegen og 

jeg synes det var rart på en måte å holde noen som var så svake da…" 

June fortalte følgende med styrke og overbevisning i stemmen: 

"[…] det er ikke meningen å høres brutal ut, men det har ikke vært noe særlig 

tvangssituasjoner hvor jeg har tenkt, huff, dette her var tøft. Fordi det er en ting og det 

er for å redde liv. Og jeg vet hvilket arbeid det er å komme seg opp i vekt når de er 

veldig sterk underernært […]" 

June fortalte at det å ha sondeernært også unge pasienter kan rettferdiggjøres når det bidro til 

å redde livet til den enkelte. June fortalte at det å være med på å sondeernære også unge 

pasienter kan rettferdiggjøres samtidig som hun beskrev situasjoner som har vært 

følelsesmessig vanskelig også for henne. Slike motsigelser viser kompleksiteten i forbindelse 

med vanskelige tanker, følelser og ambivalensen helsepersonell i undersøkelsen har møtt og 

vært utsatt for i forbindelse med utførelse av TEV. 

 Når pasienten bryter rammen 

Når pasienter brøt ut av det som var forventede reaksjoner i sondesituasjoner, bidro dette til 

usikkerhet hos informantene. Stemmen til June var kraftfull og tydelig før hun snakket om 

den tøffe følelsesmessige utfordringen i en tidligere sondesituasjon med en ung jente. Det 

kom frem en beskrivelse av en smertefull opplevelse. Stemmeleiet hennes forandret seg da 

hun forklarte hvordan denne situasjonen har etterlatt et sterkt inntrykk i ettertid. Stemmen 

hennes ble lavere, mykere og fikk en trist undertone da hun beskrev denne spesifikke 

situasjonen:  

June: "En annen situasjon var på ungdomsposten, en ung jente, veldig veldig lav BMI, 

veldig underernært, hvor vi var syv stykker med å holde henne, mye motstand og med en 

gang vi var ferdige med å sonde så klarte jenta da å kaste opp alt. Det som var 

vanskelig da var at der ser du hvor mye den enkelte lider, du ser det da foran deg. Det 

er det som gjør inntrykk på deg. Der ser du virkelig hvor mentalt syk den enkelte er […] 

Den var drøy."  

Denne problemstillingen, der en pasient har kastet opp sondenæringen har satt sine spor hos 

flere informanter. Det å ha vært med på tvangssondinger ble enda vanskeligere å håndtere når 

utførelsen av tvang føltes forgjeves. Rammen for hvordan informantene forventet at det å 
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sondeernære skulle avsluttes ble utydelig når pasienten gjorde noe uforventet som ingen 

kunne forutse: 

Birgitte: " […] det var en pasient som var, det var veldig mye motstand i selve 

sondingen så vi var flere personale som sondet og holdt pasienten nede […] og i denne 

situasjonen med denne pasienten som jeg tenker på, da var det så mye motstand og det 

tok så lang tid, at man må ha personale som stod klart til å avlaste andre, fordi at det 

ble så fryktelig tungt å holde pasienten over så lang tid. Så da, vi var jo minst 7, og så 

det er jo ganske mye for å være et lite menneske som kjemper for å…ja, hindre at den 

får i seg næring og denne situasjonen var så spesiell, fordi at pasienten kasta opp og 

klarte å fremprovosere oppkast, mens den blir sondet. Så da er det klart at når vi legger 

ned en sonde og gir næring og det blir kastet opp enten under sondingen eller i det vi er 

ferdige så må man på en måte…skal man da legge ned sonden på nytt? Prøve igjen? 

Æhm, altså det blir jo bare en ond spiral. Hva gjør vi da?[…] altså det gjør jo noe med 

hele situasjonen […]det jeg tenkte da var at dette her fungerer ikke. Dette her vi gjør, 

en ting er å sonde, og du vet at pasienten får i seg nok næring, den får i seg den 

næringen den må ha for å overleve og for å bli bedre, men når pasienten kaster opp 

under sondingen eller rett etterpå og ikke får tatt opp noe av den næringen, så har det 

jo ingen hensikt!"  

Birgittes opplevelse av situasjonen viser kompleksiteten ved å se denne unge pasienten som 

hadde det så vondt og kjempet mot å bli utsatt for selve tvangsbehandlingen, forutsigbarheten 

som ble borte i slutten av sondesituasjonen og de vanskelige tankene og følelsene i 

forbindelse som oppstod grunnet utøvelsen av en tvangsbehandling som i ettertid viste seg å 

ha vært forgjeves. En uvisshet om hvordan å forstå og takle situasjonen ble fremtredende. 

Hun opplevde å ikke lenger kunne være trygg på sin egen rolle når rammen og rutiner rundt 

denne pasienten ble visket ut. Følelser knyttet til forståelsen av denne opplevelsen var 

utfordrende. Her er tankene fra Bjørg om en situasjon der pasienten ikke klarte å holde på 

sondenæringen:  

"[…] en blir følelsesmessig påvirket av hvor vanskelig det er for pasienten […] og også 

der føles det på en måte så nytteløst da, fordi at du gir og bruker, altså det er jo veldig 

sånn…hvordan skal jeg beskrive det, det setter jo mye i gang hos oss også og det er 

veldig sånn overskridende for pasienten å utøve tvang og gi næring med tvang og så 

hvis du da føler at det ikke er nyttig- at næringa bare kommer opp igjen og du ja 

(tenkepause) det kjente jeg ekstra på i forhold til de andre pasientene, ja […] det føles 

som dramatisk å gjøre det, så da er det jo på en måte det å oppleve at det ikke hjelper i 

tillegg, selv om man kanskje ikke har noe alternativ der og da liksom." 

Informanter som har opplevd denne problemstillingen følte på fortvilelse og satt igjen med en 

følelse av hjelpeløshet. Det å ha blitt konfrontert med så stor lidelse og fortvilelse hos en 

pasient føltes dramatisk for June. Bjørg og Birgitte beskrev hvordan de slet med å forstå sin 

egen rolle i en situasjon der utøvelsen av tvang ikke bidro til at pasienten faktisk fikk hjelp 

eller ble bedre. Det opplevdes som utfordrende at tidligere kunnskap og erfaringer ikke var 
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tilstrekkelig for å finne et tydelig svar i situasjonen. Rammebetingelsene for å kunne takle en 

slik utfordring var ikke tilstede i utgangspunktet. 

 Enighet og samstemthet 

En viktig forutsetning for at informantene opplevde å kunne gjennomføre denne 

arbeidsoppgaven var at en rammebetingelse om samhold og enighet blant dem og egne 

kollegaer var til stede. Nærmere bestemt var det avgjørende at de hadde en opplevelse av at 

rammen var satt for å unngå at de skulle stå igjen alene i vanskelige situasjoner. Alle 

informanter har vært tydelige på at det stort sett har vært enighet på de ulike avdelingene 

rundt om et TEV skulle iverksettes og de fleste har den erfaringen at det har vært rom for å 

være uenig med kollegaer. Miljøet på arbeidsplassen har stort sett blitt opplevd som godt og 

trygt for å snakke åpent om egne tanker. Samtidig kommer det frem under intervjuene at det 

har vært enkelte situasjoner der informanter har opplevd å være uenig i en bestemmelse om å 

vedta TEV. Fire av av dem har prøvd å si ifra om uenigheten. Gjentatte ganger har det at 

informanter har turt å si ifra hatt lite betydning for bestemmelsen. De satt da igjen med en 

følelse av maktesløshet og skuffelse overfor behandlingsteamet som videre utløste vanskelige 

følelser hos den enkelte. En følelse av samhold ble utfordret og en viktig rammebetingelse ble 

dermed visket ut. Birgitte beskrev egne erfaringer rundt det å måtte være med på å 

sondeernære pasienter til tross for å ha vært uenig i bestemmelsen av et TEV:  

"Det er en vesentlig forskjell om man har tro på det eller ikke! Så hvis man tenker, jeg 

tenker at det er hensiktsmessig ved å tro at dette her hjelper så da kan man jo liksom stå 

av stormen, men har man ikke det, da tærer det fryktelig, og er man der, kjenner jeg i 

hvert fall at jeg blir så tappet […] det kan være ganske skjørt på en sånn avdeling hvis 

man er uenig. Så (tenkepause) det er veldig avhengig om jeg har tro på det eller ikke. 

Når jeg tror på det så tenker jeg at ja men dette her gjør jeg fordi at jeg faktisk hjelper 

noen […]" 

Hun opplevde hvordan det å gå inn i en sondesituasjon føltes annerledes når hun ikke har hatt 

troen på selve vedtaket og hun har vært uenig i avgjørelsen i utgangspunktet. Belastningen 

hun formidlet virket å ha vært overveldende. Eksempelet viste hvordan hun slet gjennom hele 

sondesituasjonen mens hun tenkte at det hun gjorde i øyeblikket ikke opplevdes som riktig. 

Hun beskrev hvordan tankene hennes ble fylt av tvil under selve sondesituasjonen: 

Birgitte: "[…] æh, det er de vanskeligste situasjonene å være med i sonding og holding. 

Det gjør mye med meg. Det er ikke så ofte vi har de situasjonene, men da er jeg mye 

mer sånn…da går jeg inn og kanskje holder og tenker at dette er ikke riktig- dette er 

ikke riktig og det er helt forferdelig, altså det er jo, det er jo forferdelig det å holde en 
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person fysisk nede og legge ned en sonde når de gjør det de kan for å komme seg løs. 

Det er jo selvfølgelig, så…vi er jo mennesker vi som jobber her og." 

Både mentalt og følelsesmessig ble opplevelsen utfordrende. Stemmen hennes var preget av 

denne vanskelige opplevelsen da hun fortalte om denne. Birgitte har opplevd å ikke ha vært 

enig i et vedtak før. En rammebetingelse i form av pliktfølelse overfor en pasient gjorde at 

hun også den gang valgte å ikke trekke seg fra en sondesituasjon for en stund tilbake, til tross 

for at det var en svært negativ opplevelse for henne. Ambivalensen i henne var stor i 

situasjonen og tankene kvernet rundt dette under intervjuet. Til tross for enighet blant 

helsepersonell i miljøet, ble hun stående alene til slutt. Birgitte fortalte med en tydelig 

sårbarhet i stemmen hvordan den trygge rammen i situasjonen forsvant for henne. Samhold og 

enighet skulle være en beskyttelsesfaktor for å kunne gjennomføre vedtaket: 

Birgitte:" […] men så var det en situasjon der jeg var absolutt uenig i det 

tvangsvedtaket som ble opprettet. Og det var fryktelig vanskelig og det var flere i teamet 

som…vi i teamet var for så vidt enig, men det var noen høyere opp i systemet som ikke 

var enig i måten vi hadde tenkt å gjøre dette på, så det endte med at flere trakk seg fra 

teamet og da stod jeg på en måte alene igjen. Jeg tenkte, jeg kan ikke trekke meg fordi 

at pasienten må ha noen av de som den har hatt hele tiden, æhm…og når det da blir 

bare bestemt enda flere ting som jeg er uenig i, […] så kjente jeg at dette her…nå er jeg 

liksom på bristepunktet, for dette her takler jeg ikke, og da kjente jeg at da kom tårene." 

Det å utføre jobben sin under slike omstendigheter har preget Birgitte. Hun opplevde å bli 

stående igjen alene i situasjonen, siden resten av teamet hadde trukket seg fra å jobbe med 

utøvelsen av TEV grunnet uenighet om selve vedtaket. Det å stå alene i utfordringen i tillegg 

til vanskelige følelser rundt vedtaket i utgangspunktet påvirket hvorvidt Birgitte opplevde å 

være i stand til å gjennomføre sine daglige gjøremål på avdelingen. Personlige følelser fra 

hennes side om hva som var riktig eller galt syntes å ta over. Forvirring og fortvilelse over 

denne situasjonen var tydelig da hun husket tilbake. Rammen for hvordan en slik utfordrende 

situasjon skulle håndteres fra hennes side var ikke satt og ifølge henne ble dette et bristepunkt.  

3.2 Lojalitetskonflikter 

Hovedtemaet henviser til ulike relasjoner og roller i arbeidssituasjonen som kan utløse en 

indre følelsesmessig konflikt hos informantene.  Gjennom analysene av intervjuene ble det 

tydelig at dette kan forstås som ulike former for lojalitetskonflikt. Denne løyalitetskonflikten 

viste seg å oppstå når informantene befant seg i situasjoner der de måtte ta hensyn til 

forventningene fra både behandlere, kollegaer i miljøet, overordnede og pasienter samtidig. 

Forventninger som ofte kunne stå i kontrast til hverandre. I tillegg beskrev informantene at de 
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opplever å ha ulike roller knyttet til disse relasjonene. Det å ha ulike roller, som for eksempel 

det å være en ansatt på en institusjon der å utføre TEV hører med til arbeidsoppgavene og det 

å være primærkontakt for enkelte pasienter, kan gi en slik indre følelsesmessig konflikt. Det å 

ta egne valg basert på egne verdier og vurdering under slike omstendigheter har vist seg å 

kunne være utfordrende. Videre viser temaet hvordan det har vært å stå i vanskelige og tidvis 

konfliktfylte relasjoner til ulike pasienter, der lojaliteten overfor pasienter allikevel har blitt 

satt høyest fra informantenes side.  

 Å utføre TEV og være primærkontakt  

Når et TEV har blitt satt så har dette vedtaket hatt en stor påvirkningskraft på informantene. 

Dette er fordi et TEV på den ene siden er forankret i lovverket og på den andre siden grunnet 

et ønske om å være lojale overfor behandlere som fatter selve vedtaket. Jens formidlet at han 

opplevde trygghet på egen rolle ved at et TEV kan by på lite rom for tolkning både for 

pasienter og for de som jobber med å utføre selve vedtaket. Han fortalte at han stoler på 

vurderinger som behandlere har gjort og viser en stor lojalitet overfor systemet: 

Jens: "Nei, det er bestemt alltid at hvis det er et TEV så er det det som gjelder da." 

Det faktum at det er "en ordre fra oven" og at det er andre som har hatt ansvaret for å 

bestemme om et TEV skulle tre i kraft kan oppleves som en beskyttelsesfaktor for 

informanter som utfører selve tvangsbehandlingen. En faktor som kan beskytte dem i ulik 

grad fra vonde tanker og følelser. Maria forklarte det med egne ord: 

"[…] altså på en måte føler jeg også at jeg utfører en ordre fra oven, fordi det er ikke 

jeg som har bestemt selve vedtaket, jeg er jo ansatt her for å gjennomføre det 

vedtaket…mhm…så jeg føler på mange måter at jeg gjør jobben min, men man har hele 

tida den der i bunnen…at det kanskje ikke føles greit alltid." 

Maria beskrev hvordan utførelsen av TEV ikke alltid føltes like greit for henne. Allikevel var 

hun trygg på at det var hennes jobb å gjennomføre slike vedtak og lojaliteten hennes overfor 

bestemmelser som følger med arbeidsoppgavene stod sterkt. Mens alle informantene var 

tydelige på at det å ha gjennomført et TEV har vært og er en del av jobben, var det samtidig 

flere som virket overbevist om at det å velge å ikke sondeernære en pasient er et valg som 

egentlig ikke eksisterer i realiteten. Informantene var videre enige i at en form for lojalitet 

overfor bestemmelser er grunnleggende for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en avdeling 

som behandler så syke pasienter. Med en grunnleggende lojalitet overfor en bestemmelse tatt 

av behandlerne, ble det utfordrende for June da hun opplevde å ikke ville være med på å 

tvangsernære en pasient hun var primærkontakt for. June forteller om en situasjon der hun 
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følte at alliansen og relasjonen til denne pasienten skapte usikkerhet i henne om hvorvidt hun 

ønsket å bidra i gjennomførelsen av et TEV som hun ikke var enig i. Hun opplevde å befinne 

seg i en lojalitetskonflikt mellom det å måtte velge å være med på å gjennomføre et TEV og 

det å bevare sin relasjon til pasienten: 

June: "[…]det er min plikt å gjøre det fordi det er et vedtak. Det vedtaket er veldig 

sterkt. Det er et juridisk vedtak, ikke sant? Og det har også blitt bedømt av 

fagkompetente folk. En annen ting er det vil påvirke pasienten hvis jeg sier til pasienten, 

jeg kommer ikke til å sonde deg. Det vil skape usikkerhet i henne […] hvordan kan vi 

gjøre det beste ut av det? Ikke sant? Så hadde jeg valgt å ikke sonde, så ville jeg skapt 

forvirring og stress hos pasienten også hvis jeg ikke hadde gjort det." 

Svaret er preget av at June har vært trygg på at hun kunne stole på sin egen vurdering og egne 

følelser rundt et behandlingsopplegg. Allikevel var det mange omstendigheter rundt som 

påvirket hennes avgjørelse underveis. Eksempler var her om det var nok personale på 

avdelingen som kunne ta over det å sondeernære, hvilke signaler hun sendte ut til pasienten 

ved å vise uenighet i et TEV, samtidig som hun opplevde å ville gi en tillitserklæring til 

fagkompetente folk som har satt vedtaket og som hun som helsepersonell måtte stole på at har 

tatt riktig avgjørelse. June måtte ta hensyn til mange ulike personer før hun kunne ta en 

endelig beslutning. Det var relasjonen til pasienten som var grunnen til usikkerheten som June 

opplevde i denne situasjonen. I sitatet under bekreftet June hvor vanskelig det var for henne å 

vurdere om hun kunne vise lojalitet overfor pasienten sin eller om hun måtte prioritere å vise 

lojalitet overfor systemet hun er ansatt i: 

"Jeg har et valg! Jeg har et valg, jeg kan la være, men tenk deg om 12 ansatte skal 

jobbe på sin måte for hver en gang vi er uenige. Da kan du true behandlingen her[…]. 

Man må få med seg og man må tilpasse seg også. Det sier seg selv egentlig, tenker jeg."  

En grunnleggende lojalitet overfor bestemmelser i forbindelse med TEV var en egenskap som 

alle informanter i undersøkelsen har lagt vekt på er viktig å ha. June formidlet derimot videre 

at det ble utfordrende å ivareta denne grunnleggende lojaliteten da hun opplevde at denne 

egenskapen stod i kontrast til hennes rolle som primærkontakt for en pasient. Hun opplevde 

relasjonen overfor pasienten som forpliktende og ville ivareta pasientens interesser og være 

lojal overfor denne. June beskrev en form for en indre følelsesmessig konflikt som oppstod 

fordi hun ikke opplevde at et TEV var hensiktsmessig ved dette tidspunktet i 

behandlingsforløpet. Under intervjuene fant jeg at de ansatte ved fire avdelinger har en 

"uskreven" regel om at en primærkontakt helst ikke skal være med på tvangssondinger med 

mindre det ikke er absolutt nødvendig grunnet personalmangel eller at pasienten selv 

uttrykker et ønske om dette. Bakgrunnen for denne uskrevne regelen syntes å være en tanke 

om at det å være med på å utføre tvangssonding kan ødelegge relasjonen en primærkontakt 
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har til pasienten og ødelegge den terapeutiske alliansen som skal være en av grunnmurene i 

positiv utvikling i behandlingen. Ved noen tilfeller var det ikke mulig for primærkontaktene å 

ikke være med på å sondeernære en pasient, oftest grunnet personalmangel på avdelingen. Det 

interessante her var at fire informanter var overbevist om at det å være med på en 

tvangssonding når de var primærkontakt var ødeleggende for relasjonen, mens de ved 

nærmere ettertanke faktisk ikke har opplevd at det har påvirket relasjonen til en pasient på 

lang sikt. De fire andre informantene har vært tydelige på at det er den individuelle pasienten 

som setter rammene her, når det gjelder å vurdere om det kan være ødeleggende for 

relasjonen eller ikke. Birgitte beskrev situasjonen slik:  

Birgitte: "Vi tenker, det er veldig individuelt det og, æhm, for vi tenker at i 

utgangspunktet så trenger jeg ikke, eller så er det fint hvis primæren slipper å være med 

uansett om man er enig eller ikke og det handler om den relasjonen man skal ha til 

pasienten etterpå […] og så kommer det litt an på hvilken pasient, det er jo fordi noen 

pasienter kan si at jeg har ikke lyst å bli sondet men jeg skjønner at det er det som må 

til. Noen sier ja jeg vil ha tvangsernæringsvedtak, fordi jeg klarer ikke å spise selv. Og 

det finnes sånn som at noen de vil det få til, de vil bli frisk, og da skjønner de at ok, da 

er det det som må til. Og da er det kanskje litt annerledes å gå inn for da er det kanskje 

ikke så mye motstand heller. Da kan de kanskje si at det er trygt at primæren er tilstede, 

for da kanskje sitter de og blir kanskje bare holdt i hver arm, eller kanskje er de helt 

avslappet og så må man egentlig bare sitte ved siden av de og trygge og da kan det 

være fint kanskje, at noen de kjenner og er trygg på er med […]" 

Svaret viser at Birgitte syntes det var vanskelig å vurdere om hun skulle være med på sonding 

eller ikke når en er primærkontakt. Hun må balansere det at man gjennom å delta i utøvelsen 

av TEV på den ene siden kan være en støttespiller for pasienten, mens samme 

vedtakssituasjon andre ganger har vært preget av motstand der hun helst ønsket å unngå å 

være til stede for å ikke stå i fare for å ødelegge relasjonen til pasienten. Nyansene varierte og 

Birgitte var en av to informanter som allikevel var bestemte i sine utsagn om forståelsen av 

arbeidsoppgaver som hører med i utførelsen av TEV: 

Birgitte: "Ja, man gjør jo jobben. Man gjør jo det, det må man jo. Hvis ikke, så må man 

finne seg en annen jobb… det må man faktisk, selv om det høres ganske grotesk ut 

(ler)." 

 Jeg hater deg, jeg trenger deg 

Relasjonen mellom informanter og enkelte pasienter kunne være preget av skifte mellom 

konfliktfylte negative faser og faser som var preget av gode allianser. Petter beskrev en stor 

kompleksitet når det gjelder relasjonen mellom ham og en tidligere pasient, som i dette tilfelle 

gjennomgikk ulike faser under et behandlingsforløp med tvangsernæring. Til tross for mange 
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utfordringer i relasjonsprosessen var denne prosessen preget av en forpliktende relasjon 

overfor pasienten fra hans side:  

Petter: "(Trekker pusten dypt) Ja, det har påvirket sånn at ungdommen ikke ville ha med 

meg å gjøre, ikke ville snakke med meg bare kaller deg forskjellige ting, som man blir 

kalt "overgriper" og ja, masse forskjellig, som gjør arbeidet ikke noe lettere i hvert fall, 

etterpå for eksempel. Eller at man blir fysisk angrepet liksom, både i forkant og i 

etterkant fordi man har gjort det man har gjort. Og det er jo, det kan jeg jo forstå på et 

eller annet vis og så handler det igjen om å prøve å formidle hva det er vi gjør nå og 

hvorfor vi gjør det vi gjør og at det handler om ungdommens beste, selv om de ikke 

skjønner det akkurat der og da. Jeg syns jo veldig ofte at hvis man klarer å stå i de 

situasjonene, noe som er fryktelig fryktelig tungt å bli avvist og sparket, slått og ropt og 

spyttet på over lang tid, så er det vanskelig å stå i det, men de gangene man klarer det 

da, de ukene eller månedene det tar, så får man det jo igjen på et eller annet vis også. 

Altså det er…det er en del av en sånn relasjonsbygging det og selv om det høres kanskje 

litt rart ut, men jeg syns at jeg tror nesten uten unntak at det…at man forholder seg til 

hverandre på en veldig respektfull og ålreit måte utover et sånt forhold og kan snakke 

om at ja at ungdommen har som jeg har sagt til meg: "Fy faen så sinna som jeg har 

vært på deg, jævla drittsekk, det var du som gjorde at jeg kom inn her og sånt", men så 

har det endret seg helt liksom. Man, det er jo…man opplever jo i hvert fall noen ganger 

at det er jo altså at det var meg de har størst tillit til, selv om du har vært en av de der. 

Så er det sånn, men det er tøffe tak når det står på, det er det!" 

Petter beskrev en variasjon av alvorlige reaksjoner fra pasientens side og at opplevelsen hans 

var preget av vanskelige møter med pasienten. Allikevel har han kunnet oppdage at det å ha 

stått i det vanskelige har gitt positive resultater i ettertid. Relasjonen til ungdommen var 

preget av tillit og gjensidig respekt etter å ha holdt ut med hverandre gjennom alt det 

vanskelige og konfliktfylte. Det har vært tydelig belastende for begge parter underveis, 

samtidig som Petter formidlet at han satt igjen med en opplevelse at det å få en god relasjon til 

slutt “har vært verdt å bli sparket og slått og bli kjeftet på i flere måneder”. I dette tilfelle 

innså pasienten til slutt at Petter var en person vedkommende kunne opprette en tillitsfull 

relasjon til. Lojaliteten overfor pasienten slik Petter formidlet den var preget av en 

forpliktende relasjon som fortsatte å ivareta interessen ved å respektere pasientens opplevelse. 

Bjørg på sin side begrunnet slike ulike og konfliktfylte faser i relasjonen til pasienter med den 

ambivalensen som pasienter med AN kan oppleve og som også har gjenspeilet seg i 

relasjonen til helsepersonell. Den ambivalensen som på den ene siden var preget av 

anorektiske tanker som nektet pasientene næring og som på den andre siden har blitt oppfattet 

av Bjørg som et ønske om omsorg og det å bli tatt vare på av helsepersonell. Hun mente at det 

var fullt mulig å oppleve en god relasjon til en pasient til tross for at hun har måttet være med 

på å tvangssonde.  
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Hilde har opplevd å få en tilbakemelding fra en tidligere pasient i form av et brev, der 

beskrivelsen av det som stod i brevet gjenspeilte en stor ubalanse av hvordan vedkommende 

oppfattet henne i forhold til hvilken opplevelse Hilde selv hadde av egen rolle i denne 

relasjonen: 

Hilde: "[…] jeg har også fått en tilbakemelding fra en tidligere pasient her for veldig 

lenge siden faktisk som sendte en… det var ikke et anonymt brev men det var nesten 

æhm, som hun for så vidt bekrefter at hun skjønner at hun måtte ha hjelp men hun hun 

åssen var det hun formulerte det…hun mente min måte å behandle på hadde vært veldig 

uheldig da, og at jeg ikke var empatisk og ja…at jeg ikke brydde meg om hva som lå 

bak og bare behandlet symptomene og alt dette her og det er klart det…det er jo litt 

sånn ikke noe hyggelig brev å få og det er veldig sånn rart når…å ikke kjenne seg igjen 

i det hele tatt og hvordan man tenker og føler for de pasientene hvor engasjert jeg er og 

for de pasientene og foreldrene er det veldig sånn rart å i ettertid bli oppfattet som en 

som ikke bryr seg på en måte, men sånn oppfattet hun det og det kan jeg jo ikke ta fra 

henne (ler) […]jeg blir jo veldig- det er jo leit å høre. Jeg skulle ønske vi hadde sluppet, 

men jeg skjønner fremdeles ikke da at vi kunne gjort det annerledes ut fra mitt ståsted 

(tenkepause)." 

Beskrivelsen fra Hildes side var preget av en tydelig sårbarhet over at hennes relasjon til 

pasienten ikke ble oppfattet som en relasjon som var preget av omsorg og engasjement for 

pasientens helse og bedring av denne. Med en tristhet i stemmen fortalte Hilde hvordan hun 

istedet ble oppfattet som å ikke være empatisk i sin måte å ha møtt pasienten på. Hildes måte 

å formidle dette under intervjuet var likevel preget av en grunnleggende respekt overfor 

pasientens opplevelse av relasjonen mellom de to, ved å ikke ta fra pasienten denne 

opplevelsen. Hun var fortsatt lojal overfor pasienten ved å anerkjenne og akseptere pasientens 

opplevelse til tross for at Hilde virket såret over å ha blitt så misforstått. Samtidig, var hun 

bevisst hvilken rolle hun hadde overfor pasienten og hadde rom for at pasienten hadde en 

annen opplevelse enn hun selv.  

 Balansere nærhet og avstand 

Fysisk nærhet til pasienter kunne utløse en indre følelsesmessig konflikt. Dette mer spesifikt 

når informantene var lojale overfor vedtak og utførte tvangsernæring hos pasienter de ikke 

kjente fra før. Fire av informantene la vekt på hvilken rolle de hadde i selve sondesituasjonen, 

der det å måtte agere fysisk mot en pasient føltes som en stor utfordring. Med fysisk menes i 

disse tilfellene å ha vært nær ansiktet til en pasient eller det å ha hatt blikkontakt med 

vedkommende under selve tvangsernæringen. Jens snakket om en form for intimitet som 

oppstod da han måtte holde ansiktet til en pasient i en sondesituasjon: 
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"[…]  og det tyngste ser jeg, det er å holde ansiktet fordi da blir det intimt, da er du 

liksom rett opp i der, det er vanskelig for pasienten." 

Jens formidlet her at han tenkte på pasienten i slike situasjoner og hvordan han har opplevd at 

det har vært vanskelig for pasienten at han kom fysisk så nært. June fortalte på sin side at hun 

helst ikke ville legge ned en sonde hos pasienter som hun ikke hadde en relasjon til fra før. Da 

ville hun heller holde. Også for henne hadde dette å gjøre med en form for fysisk nærhet til 

pasienten. Hun beskrev at det å ha nær kontakt har vært vanskelig for både henne og pasienter 

i situasjoner der en form for personlig relasjon til pasienten ikke lå til grunn i forkant av selve 

sondesituasjonen. Det å oppleve en form for intimitet eller nærhet under selve 

sondesituasjonenen har vært utfordrende for Jens og June. June opplevde det vanskeligere å 

forholde seg til pasienter da de så rett på henne og blikkene møttes uten at de hadde etablert 

en relasjon i forkant. De to beskrev at slike situasjoner opplevdes som personlig og intim. Til 

tross for at en ordre fra oven hadde påskrevet her å ta over kontrollen, ble dette et 

konfronterende øyeblikk for informanter som gjennomførte selve tvangsbehandlingen. Den 

grunnleggende lojaliteten til bestemmelser i forbindelse med TEV sørget for at June og Jens 

allikevel var med på tvangssondingen og utførte sine arbeidsoppgaver. 

3.3 Et nødvendig overgrep 

Denne kategorien referer til hvordan informantene påvirkes når tvangsbehandlinger som 

utføres i forbindelse med TEV kan oppleves som å utføre et overgrep. Gjennom analysen kom 

det frem at spesifikke tvangssituasjoner ble opplevd som grenseoverskridende og refleksjoner 

rundt belyste vonde tanker og vanskelige følelser fra informantenes side. De individuelle 

beskrivelsene gjenspeilet videre egne personlige grenser og verdier som ble utfordret ved 

utførelsen av tvangssondinger. Denne tematikken ble utforsket da begrepene som “overgrep” 

og det “å overskride egne grenser” ble brukt av informantene selv idet de fortalte om egne 

handlinger og erfaringer i forbindelse med utførelsen av TEV. En viktig beskyttende faktor 

for å kunne takle slike følelsesmessig belastende situasjoner viste seg å være en kontinuerlig 

og tydelig tanke om at tvangsbehandlingene ble utført for å redde livet til den enkelte 

pasienten. Belastende tanker rundt egne handlinger ble knyttet opp mot en sykdomsforståelse 

og hvor essensielt det var for pasientene å få i seg næring. Det å ha opplevd vanskelige 

følelser i forbindelse med tvangsernæring gjorde informantene videre mer bevisste på å 

ivareta pasienter som ble tvangsernært. 
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 Å krysse en grense 

Alle informanter valgte å bruke begreper som “forferdelig vanskelig”, “overskridende”,”et 

nødvendig onde” eller “voldsom inngripen” da de beskrev opplevelsen av ulike handlinger i 

forbindelse med TEV. Halvparten benyttet begrepet overgrep. June formidlet hvordan det å 

utføre tvang opplevdes for henne: 

June: "Tvang er når det er personale som må ta kontrollen. Med tvang så tenker jeg enn 

om det er tvangsinnleggelse så er det mot pasienten sin vilje, ikke sant? Da tar vi 

kontrollen. Og vi gjør så fordi pasienten står i fare for liv og helse og tvangsinnlegges 

og det kan bli tvangssonding. Æhm, det er tvang for meg. Når du igangsetter 

behandling som er mot pasienten sin egen vilje, det er tvang. Det betyr, det går på å 

redde liv, det er en ting. Det går også på at jeg må overskride noen grenser i forhold til 

at en kan kanskje tenke eller føle noen ganger at man overskrider en grense da for 

pasienten […] tvangssonding er et overgrep på en måte og kan være voldsomt for den 

enkelte." 

“Overgrep er et uttrykk som man er blitt vant til å bruke i psykisk helsevern” fortalte hun 

videre, med mye ambivalens og usikkerhet i stemmen. Begrunnelser for hvorfor såkalte 

overgrep var nødvendige var mange, og forklaringer på hvorfor en som helsepersonell gikk 

med på å utøve noe som opplevdes som et overgrep var detaljert fra informantenes side. Det 

var tidvis mulig å føle på spenningen i rommet under intervjuet da begrepene først hadde 

"kommet ut". Bjørg ville helst trekke begrepet tilbake med en gang og forklarte at det å bruke 

en beskrivelse som “overskridende” muligens var for sterkt allikevel. Også informanter som 

brukte begrepene som “overskridende” og “overgrep” tok seg god tid til å forklare ordvalget 

sitt slik at det ikke ble rom for misforståelser rundt. Samtidig var alle enige i at det å ha vært 

med på utøvelsen av TEV var forsvarlig på mange måter: 

June: "Det betyr, det går på å redde liv, det er en ting. Det går også på at jeg må 

overskride noen grenser i forhold til du kan kanskje tenke eller føle noen ganger at man 

overskrider en grense da for pasienten […] tvangssonding er et overgrep da også på en 

måte æhm, og kan være veldig voldsomt for den enkelte […] men man kan jo også, man 

kan si at det fins et positiv overgrep (tenker) jeg er litt usikker om det ble riktig egentlig, 

men stort sett de gangene jeg har vært med på tvangssonding så vet man at det er 

nødvendig. […] Noen ganger så er de så smal i størrelse at vi må få de opp i vekt. 

Æhm, og da er det nødvendig med et overgrep, da er det nødvendig med en 

tvangssonding." 

Det å ha sett tynne og skjøre kropper som var påvirket av AN når man samtidig har kunnskap 

om somatiske komplikasjoner styrket Junes opplevelse av at tvangsernæring kunne forsvares: 

"…når de blir sondet er de så underernærte, og du trenger ikke å kjenne pasienten 

personlig, du ser hvor dårlig de er. Mange går jo med veldig store klær for å skjule 

kroppen sin, men når du vet når beina stikker ut her (peker på kroppen), du vet at de er 

dehydrerte, du vet det er belastning for hjertet, da er det snakk om å redde den enkelte 

og den enkelte forstår det kanskje ikke der og da, de vet om det, men om de forstår det, 



32 

 

det er noe helt annet, det er min oppgave å redde liv, og jeg gjør det gjerne og jeg 

mener også at det er nødvendig. Æhm, da har de ustabile blodprøver, mange av dem 

har fått benskjørhet, dem har vært syke lenge og de pleier ikke å ta imot behandlingen 

på grunn av at de er så kognitiv svekket […]. Ja, det er et overgrep, men da tenker jeg 

det er et overgrep som er nødvendig."  

Valget av begreper viste tydelig hvor store personlige grenser som ble opplevd overskredet og 

hvor vanskelig informantene syntes utførelsen av enkelte tvangssondinger var. Petter påpekte 

på sin side videre at det å ha vært med på tvangsernæringer var en del av jobben som han ikke 

ønsket å snakke om med familien eller venner, siden han opplevde denne delen av jobben som 

“skyggesiden”. 

Alle informanter i undersøkelsen viste stor empati, medfølelse og tydelig omsorg for sine 

pasienter i sine utsagn. Mange gjorde det klart at det de gjorde var en nødvendighet og at 

ulike situasjoner som føltes dramatiske ble forsvart med en helsemessig vurdering som ikke 

tillater rom for å ikke handle i situasjonen. Handlingene ble forklart med en 

sykdomsforståelse av AN og en videre forståelse av hvor essensielt det var for de ulike 

pasientene å få i seg næring. Allikevel ble informanter påvirket av slike opplevde overgrep på 

sine individuelle måter. Tankene til Ane dreide seg i ettertid mye om hvordan helsepersonell 

kunne gi rom for pasientens opplevelse av situasjonen. Tonefallet i stemmen hennes var 

preget av en tristhet, samtidig som hun var tydelig på det hun formidlet- en ydmykhet overfor 

pasienter som har sin helt egen opplevelse av å bli tvangssondet: 

Ane: "Altså hvis du tenker ren handling så er det jo et overgrep der og da, selv om 

tankene bak er jo ikke et overgrep, men handlingen […] Og ikke legge ord i munnen på 

folk, i hvert fall være åpen for at de får lov til å bruke og sette ord på situasjonen som 

kanskje på en måte strider imot, men det vi gjør det er jo bare for å hjelpe, men det 

hvordan det oppleves da. Men det betyr jo at jeg ikke kan, at pasienten ikke etter tid kan 

få en annen opplevelse eller se på det annerledes men fortsatt der og da opplevdes som 

et overgrep da (pause). Være ydmyk i forhold til det." 

Refleksjonen hennes var preget av respekt og omsorg overfor pasientene. Også Ane brukte 

begrepet overgrep i det hun beskrev av erfaringer. Hun fortalte hvor vanskelig det var å 

overskride egne personlige grenser og holdninger i utførte handlinger mot et annet menneske. 

Den individuelle følelsesmessige konflikten i henne ble tydelig. At hver enkelt pasient skulle 

ha det best mulig, nå og på sikt, var det Ane og de andre informantene i undersøkelsen var 

mest opptatt av.  

Hilde brukte også begrepet “overgrep”, men fra et motsatt perspektiv:  

"…for meg er det ikke et overgrep å redde et menneske eller å gi mennesker medisin, 

men jeg vil selvfølgelig gjøre det mest mulig humant. Jeg er ikke noe sånn…jeg trives 

ikke med å tvinge noen som helst jeg men, at det blir ikke et overgrep for meg, for meg 

så blir det nesten et overgrep å ikke sonde." 
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Hilde sammenliknet det å tvangsernære med å gi medisin for å redde livet til en pasient.  

Petter på sin side reflekterte i tillegg over hva han opplevde at var viktig å reflektere over før 

han var med på å utføre TEV. Han mente det var viktig å tenke over hva slags situasjoner 

pasientene kan ha blitt utsatt for i forkant av innleggelse. Han påpekte her overgrep som 

pasienter noen ganger har blitt utsatt for tidligere, der det å sondeernære under tvang kan 

skape en retraumatisering fordi sondesituasjonen kan minne om de traumatiske hendelsene fra 

tidligere: 

"[…] vi har hatt ungdommer her som har foretrukket å ligge i belte framfor å bli holdt, 

nettopp av forskjellige årsaker da, og så tenker man at det er jo helt hinsides, men man 

kan jo forstå det med litt mer bakgrunnsinfo."  

Erfaringer til Petter og de andre deltakerne var preget av en personlig styrke ved at de klarte å 

alltid sette pasienten først til tross for egne opplevde utfordringer i forbindelse med ulike 

sondesituasjoner. Også Ane brukte egne følelsesmessige konflikter som en påminnelse på at 

det er nødvendig å være ydmyk og varsom i utførelsen av TEV. Hennes tanker gikk også her i 

første omgang til pasienter og hvordan de har opplevd det å bli tvangsernært: 

Ane: "Æhm, jeg tenker bare at man aldri skal bli altså at det er viktig sånn i helsevesen 

det er fort å bli veldig vant med det vi gjør og at vi aldri må slutte å stille spørsmålstegn 

med det vi holder på med og heller aldri slutte å reagere følelsesmessig på, at det bør 

være noe som ledere og ansatte eller vi som kollegaer også er bevisst på hverandre 

også, fordi jeg tenker når det først skal gjennomføres så er det såpass alvorlig- at du 

aldri glemmer at det er en voldsom inngripen selv om det er for pasientens beste der og 

da så skjønner ikke pasienten det så det er et overgrep da. Det kan oppleves som et 

overgrep (tenker) og at man aldri skal altså aldri undervurdere opplevelsen av det. At 

man må tenke at det å ha en voldsom respekt for det da og det vi driver med." 

Hun påpekte viktigheten at det å bruke begrepet overgrep skulle minne helsepersonell og 

behandlere på hva bestemmelser rundt et TEV faktisk innebærer for pasienter som opplever å 

bli utsatt for denne behandlingen.  

3.4 Strategier 

Hovedtemaet referer til strategier som omhandler tanker, følelser eller overbevisninger som 

gjør at helsepersonell kan håndtere å gå inn i sondesituasjoner og kan bearbeide egne 

følelsesmessige reaksjoner i etterkant. Gjennom analysen fremkom det at informantene kan ha 

ulik grad av bevissthet om at de tar i bruk en rekke ulike strategier for å stå i situasjonen før, 

under og etter at sondeernæringen er gjennomført. Noen kunne gi detaljerte beskrivelser om 

hvordan de hadde opplevd ulike sondesituasjoner mens de foregikk og i etterkant, mens andre 

kunne si mindre om dette. I intervjusituasjonen ble informantene mer klar over at de kunne ta 
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i bruk diverse strategier for å distansere seg fra situasjonen og dermed fra selve handlingen de 

var med på å utføre i øyeblikket. En overbevisning om å redde livet til hver enkelt pasient var 

en fremtredende strategi for å føle trygghet på å kunne utføre en tvangssonding. Samtidig 

opplever informantene at det å snakke med kollegaer om vanskelige tanker og følelser, og det 

å kunne bruke tidligere erfaringer fra tidligere pasienter kunne bidra med å legitimere egne 

handlinger i forbindelse med TEV. Behovet for å ta i bruk en slik strategi oppleves som størst 

når den somatiske tilstanden til pasienten ikke lenger tilsier en tydelig nødvendighet for 

tvangsernæring ifølge informantenes individuelle og personlige vurdering.  

  Å legitimere handlingen 

June pustet tungt da hun fortalte at det å redde livet til pasienter ved å tvangsernære kan 

oppleves som en “uvennlig behandling overfor pasienter” fra helsepersonellets side. Hun 

syntes at behandlingen allikevel kunne forsvares da det å ha reddet livene til pasienter har 

vært den viktigste handlingen hun har gjennomført.  Hun beskrev tydelig at hun har opplevd å 

kunne se at pasienter som ble tvangssondet var døden nær. Hun formidlet et bilde av pasienter 

som var så tynne og tydelig påvirket av en fremskreden og alvorlig AN at hun var sikker på at 

det å gjennomføre et TEV reddet livet til pasientene. Det å være med på å tvangsernære ble 

imidlertid mer vanskelig da det ble rom for større tolkning om pasienter fortsatt var døden 

nær eller ikke. Den samme opplevelsen hadde Maria, som delte sine erfaringer om hvordan 

det var for henne å tvangssonde pasienter som hadde gått opp i vekt som et resultat av 

tvangsernæringen: 

Maria: "Jeg tror det har med graden av undervekt og… ja, hva skal jeg si, i enkelte 

tilfeller her så har det vært så veldig nødvendig at det er så tydelig for meg, både i 

undervekt og andre sykdommer som kan påvirke […] altså at det er livsnødvendig! Men 

når de begynner å komme opp i vekt, da blir det vanskeligere. Maria forklarte at den 

nødvendigheten for å redde liv ble utydelig for henne etter at enkelte pasienter hadde 

gått opp i vekt. Rom for å tolke nødvendighet av videre tvangsernæring ble for stor, da 

den somatiske tilstanden til pasientene hadde blitt delvis forbedret. Da opplevde hun at 

det ble vanskeligere for henne å være med på å sondeernære. Petter bekreftet denne 

erfaringen fra Marias og Junes side, da han fortalte at det å ha vært med på å 

sondeernære en pasient opplevdes som vanskeligere for ham da et kvinnelig 

helsepersonell som var med på å utføre selve tvangssondingenen så tynnere ut enn 

pasienten som ble tvangsernært: 

Petter: "Og når vi fortsetter å sonde til man er på en måte langt over den vekta man har 

satt seg sånn at det er flere av de som er med å sonder veier mindre enn den som blir 

sondet, skjønner du? Man kan stå i sånne situasjoner da, som blir helt sånn absurde når 

man ser det der og da. Men igjen, så er det det større bildet men man gjør seg tanker da 
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om at "er dette her riktig?" Jeg gjør i hvert fall det, er det ikke noe annet vi får gjort 

liksom? Er det riktig at det er vi som skal stå i dette her på en måte?" 

Petter fortalte at det ble mer utfordrende for ham, fordi tanker og spørsmål begynte å dukke 

opp om det å utsette pasienten for denne tvangbeshandlingen fortsatt kunne forsvares ut fra en 

nødvendighet for å redde liv. Flere informanter opplevde at det å være med på å sondeernære 

pasienter føltes mer utfordrende, når de ikke lenger opplevde at det var fare for å dø grunnet 

vektoppgang og forbedring i somatiske symptomer hos pasienten. Da informantene reflekterte 

rundt denne problematikken vekslet de mellom å legge ansvaret for ernæringen på pasientene 

og de ansatte som deltar i sondingen. Pasientene var kanskje ikke i stand til å ta ansvar for 

egen vektoppgang enda, mens deltakerne ikke lenger opplevde at de burde ha ansvar for å 

utføre et TEV. Den bevisste strategien om nødvendighet kunne ikke lenger brukes som et 

argument for å gjennomføre en slik tvangsbehandling fra informantenes side. Likevel har seks 

informanter opplevd å matte bidra i tvangsernæringen og ble så sittende igjen med vanskelige 

tanker og følelser rundt egne handlinger i ettertid. En viktig vurdering som Birgitte her 

påpekte var at hun opplevde et stort behov for å snakke om situasjoner og erfaringer i 

etterkant når det å utføre et TEV var vanskelig og strategien om nødvendigheten ikke lenger 

opplevdes som entydig. 

  Selvivaretakelse 

Alle informanter fortalte om hvor viktig det var å ha debrief i forbindelse med utførelsen av 

TEV. En debrief er ifølge informantene når alle ansatte som har deltatt i utøvelsen av tvang 

møttes i etterkant av en tvangsernæring og snakket og diskuterte sammen om hvordan de har 

opplevd sondesituasjonen og tvangsutøvelsen. Kollegene bistod her med tips og råd og egne 

erfaringer som utgangspunkt for å ivareta hverandre.  

Birgitte: "[…] ingen trives i situasjonen overhodet, men det må gjøres og jeg skjønner 

hvorfor […] Men man er veldig avhengig av å ha den dere debriefingen og kunne 

snakke med kollegene om det når ting er vanskelig og det her er kjempeviktig å ha den 

åpenheten å si at dette ble vanskelig for meg og prate om det." 

Alle informanter var enig med Birgitte om at det å ha hatt en debrief etter fullført 

tvangsbehandling var grunnleggende for at de følte seg ivaretatt og i stand til å bearbeide 

vanskelige følelser og tanker i ettertid. Det gjaldt spesielt når tanker, følelser og egne 

overbevisninger stod i kontrast til tvangsbehandlingen. En debrief skjedde ifølge seks 

informanter etter hver eneste tvangssituasjon som oppstod i løpet av ulike vakter. June 

spesifiserte at det var meningen at helsepersonell ikke skulle dra hjem uten å ha fått mulighet 
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for å fått snakket om og fått bearbeidet vanskelige tanker og følelser. Seks informanter har 

videre opplevd å ha dratt hjem etter ulike vakter uten at en debrief var nok for å kvitte seg 

med vanskelige tanker og følelsesmessige belastninger. De beskrev individuelle strategier 

som har hjulpet dem å koble av fra slike belastninger når vakten var over og de skulle dra 

hjem. June snakket om å gå lange turer med hunden, mens hun også i likhet med Petter koblet 

av ved å lytte til musikk i bilen på veien hjem. Strategien til Bjørg var å hente barna i 

barnehagen og fylle hodet med glade tanker av å være sammen med sine nærmeste, mens 

Hilde opplevde det å være med på felles aktiviteter med venner og gjøre noe hyggelig som et 

fristed for å koble av. Det viste seg videre at flere informanter hadde bevisste strategier som 

de måtte minne seg på å koble av med, fordi de opplevde ulike bivirkninger etter vanskelige 

perioder på jobb. Vanskelige perioder ble her beskrevet som ulike vakter over et visst tidsrom 

med mange utfordrende tvangssituasjoner i forbindelse med utførelsen av TEV. Noen 

eksempler på hva slags bivirkninger de opplevde å sitte igjen med var følgende:  

Bjørg: […] i perioder, hvis det er mye, at vi utøver mye tvang og ja […] så kan jeg jo, 

mere at det er hjemme, at jeg blir mere sliten og kjenner det litt sånn i kroppen. Litt mer 

sånn anspent og vondt i…ja i nakken eller ja, mere hodepine, ja…for da er det litt sånn 

vanskelig å la være å tenke på jobben når man er privat […]Men sånn generelt, så er 

jeg jo i perioder hvis det er mye vanskelige situasjoner på jobb, så merker jeg at jeg blir 

sliten av det og kanskje tenker at kanskje jeg skulle gjort noe annet (tenkepause)." 

Birgitte: "Jeg blir irritert, jeg blir sint eller jeg blir fortvilet. Jeg blir veldig fortvilet, 

fordi jeg føler at jeg gjør noen noe vondt og det er ikke derfor jeg er her. Man tenker jo 

ikke at man er i helse- og omsorgssektoren og skal gjøre noen noe vondt! Æhm, det ja, 

jeg kan bli fortvilet og mister jo motivasjon." 

Det Birgitte beskrev her var erfaringer og handlinger som krasjet med hennes eget selvbilde 

av å være en omsorgsperson som hjelper og ikke en som ville påføre smerte og vonde 

opplevelser. Hun opplevde i tillegg at det å ha debrief og det å holde seg opptatt med 

hyggelige ting etter en vakt ikke var nok for å komme seg unna vanskelige inntrykk rundt en 

tidligere pasient. Hun opplevde å måtte “dusje av seg det vanskelige” som satt i etter å ha 

vært på jobb: 

"[…]husker jeg en pasient som vi hadde da som var kjempetungt for veldig mange her, 

og da fikk jeg for meg at hver dag jeg kom hjem fra jobben så måtte jeg dusje…jeg 

måtte dusje av meg pasienten, og det slo meg at hvorfor gjør jeg dette? Jeg bruker ikke 

å dusje når jeg kommer hjem fra jobb, og skifter klær liksom. Jeg måtte inn i dusjen, det 

var det første jeg måtte gjøre, fordi da måtte jeg få pasienten av meg, det var ikke bare 

tvangssonding, men det var også tvangssonding, men der var det hele situasjonen som 

var vanskelig." 

Følelsene ble overveldende for henne og beskrivelsen viste tydelig den sterke emosjonelle 

reaksjonen pasienten utløste i henne. Det å måtte dusje og skifte klær opplevdes som et 
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ganske ekstremt tiltak som måtte til for at hun skulle føle at hun hadde “fått av seg 

pasienten”.  

Ane foreslo under intervjuet at alt helsepersonell trengte en bevisst strategi eller en 

mekanisme som gjør at de kan lære seg å regulere hvor mye plass de vonde følelsene skal få 

lov til å ta. Samtidig formidlet hun at det å ha følt mye smerte i forbindelse med ulike 

pasienter er det som utgjør det å være et menneske: 

Ane: "Jeg tror ikke det går an å ikke bli påvirket. Du vil bli påvirket. Men, det er opp til 

deg hvor mye plass det skal ta. (tenker) Jeg tror det er umulig å jobbe i helsesektoren 

uansett hvor du jobber, […] vi blir påvirket av det som skjer rundt oss. Noe går mere 

inn på deg enn andre ting. Men det kan du i stor grad selv regulere til en viss grad, og 

noen ting vil du si at "å, dette tar mye mere plass enn du skulle ønske", men jeg tenker 

at og jeg håper at vi som ansatte, at vi er bevisst på det og lærer oss en mekanisme som 

kan være til for oss selv for hvor mye plass det skal ta. Æhm, det påvirker oss 

selvfølgelig å se den smerten, jeg mener (ler) hva slags menneske ville jeg har vært hvis 

det ikke hadde påvirket meg […] da blir du tappet for energi, da får du en sånn 

tomhetsfølelse, sånn, da er det ikke mer du føler sånn all energien er helt borte. Før jeg 

bare kan si, ok, jeg er tom nå." 

To av deltakerne opplevde å ikke bli personlig påvirket lenger, etter å ha samlet erfaring med 

ulike sondesituasjoner. Jens fortalte for eksempel at han ikke har opplevd å bli påvirket av 

belastende reaksjoner utenfor jobben. Han opplevde å sitte igjen med erfaringer som han har 

gjort som en bekreftelse på at hans strategi, som var å tenke at det han gjør er nødvendig, ikke 

tok opp tankene hans etter jobb.  

 Erfaring gir trygghet 

Når det å sondeernære pasienter opplevdes som ekstra utfordrende og overveldende for seks 

av informantene, var det å bruke tidligere erfaringer en reddende strategi for for å kunne takle 

å gå inn i neste sondesituasjon og føle seg trygg i egen rolle. June beskrev hvordan hennes 

tidligere erfaringer påvirket henne i nye sondesituasjoner: 

 "Hva vil jeg møte, ikke sant? Du vet ikke hva du vil møte…(ler) når du ikke har vært 

med på det før, da blir du mer sånn spent da. Men jo lenger du er her, lærer du enda 

mer om spiseforstyrrelsen, du får en faglig kompetanse og du får en innsikt i den og vet 

også bakgrunnen for tvangsernæringsvedtak er satt i kraft. Du blir mye mer rustet og du 

er mye tryggere i situasjonen når du går inn og sonder også, og det er til fordel for 

pasienten også, fordi de vil også merke veldig fort, de er så urolige ofte hvis…når de 

blir tvangssondet at du hvis du skulle skjelve på hånda eller noe ville skape enda mere 

uro. Ja…" 

Hun beskrev at tidligere erfaringer gjorde henne mer rustet og tryggere i senere 

sondesituasjoner. Det opplevde hun som positiv med tanke på å unngå at pasienter skulle 
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oppleve en usikkerhet i henne under sondesituasjonen. Jens opplevde en form for utrygghet på 

egen rolle da han startet i sin nåværende job. Da var avdelingen han jobbet på helt ny og han 

fortalte at han først her begynte å få erfaringer med å jobbe med alvorlig syke pasienter 

underlagt TEV. Nå beretter Jens om mange erfaringer fra ulike sondesituasjoner som han har 

opplevd. I ettertid har han brukt erfaringene i håndteringen av ulike utfordringer som har 

dukket opp underveis i ulike sondesituasjoner. Erfaringene bidro til at han kunne opptre trygt 

i sin rolle og i håndteringen av situasjonen i samlag med kollegaene. Syv informanter har 

jobbet med pasienter innlagt med AN i mange år. Seks av disse videreformidlet 

tilbakemeldinger fra pasienter som satt igjen med en opplevelse av at det å bli tvangsernært 

var en særlig vanskelig og dramatisk erfaring. Samtidig hadde enkelte pasienter selv formidlet 

til informantene i ettertid at de hadde innsett at tvangsernæringen var en nødvendig del i 

behandlingsforløpet på veien til å bli bedre. Dette fordi motstanden for å spise selv var for 

sterk. Minnene om tilbakemeldingene fra tidligere pasienter opplevdes som en form for 

strategi for disse informantene for å kunne fortsette arbeidsoppgaver når utførelsen av TEV 

føltes som mest utfordrende. Bjørg var en av de som videre fortalte om egne erfaringer med å 

ha sett hvordan enkelte pasienter ble bedre og friskere fra lidelsen etter hvert og hvordan 

tvangsernæringen bidro til bedringen. Hilde beskrev hva hun hørte fra en pasient, som 

tidligere hadde vært innlagt med TEV:  

 "[…] en tidligere pasient som var der og fortalte at hun hadde blitt tvangssondet og det 

er jo veldig interessant å høre da, men hun var jo…(ler) for en gangs skyld en som da 

sa at tvang var bra for meg, for hadde dere ikke tvangssondet meg så hadde jeg 

antakeligvis ikke stått her, for hun hadde jo prøvd alle mulige måter å få i seg mat på 

som hun ikke klarte, men tvangssondingen da var det ikke noe vei tilbake og da kom hun 

over en knekk da…æhm, og det setter jo to streker under på en måte min teori at så må 

man så må man liksom, for at man skal redde liv […]  men ja, men det er klart at jeg 

har absolutt fått tilbakemeldinger på at ikke de synes det var noe ok heller, men jeg vet 

ikke hva alternativet skulle ha vært, det har jeg fremdeles ikke skjønt."  

Hilde snakket om ulike erfaringer. På den ene siden tilbakemeldinger der pasienten bekreftet 

nødvendigheten av TEV og helsepersonell som gjennomfører vedtaket. Dermed bekreftet 

pasienten nødvendigheten som informantene brukte som en strategi for å kunne gjennomføre 

sondesituasjoner som var utfordrende. På den andre siden opplevde hun å ha fått 

tilbakemeldinger der pasientene satt igjen med vanskelige og traumatiske minner om det de 

har opplevd under ulike sondesituasjoner. Også Petter hadde eksempler på tilbakemeldinger 

der pasientene følte at det å ha blitt tvangsernært var traumatiserende, noe som var akkurat en 

av grunnene til at deltakerne opplevde det som utfordrende å gå inn i selve sondesituasjonen 

og hadde behov for en slik strategi. 
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 Jeg vil gjerne avslutte denne kategorien med et sitat av Petter og hvordan han reflekterte 

rundt de erfaringene han har samlet i løpet av de årene han har jobbet som helsepersonell og 

hvordan en blanding av nødvendighet, debrief og det å kunne snakke om det opplevde i 

tillegg til tidligere erfaringer påvirket ham til å føle seg tryggere i ulike situasjoner han har 

måttet stå i: 

Petter: "[…] til tider er det tøft. Men jeg tenker, jeg syns dette er et fryktelig spennende 

felt og liker veldig godt å jobbe her og føler at jeg aldri kommer til å være i nærheten av 

å nærme meg å være ferdig utlært på noe som helst vis, men jeg kjenner allikevel at den 

erfaringen jeg har å, den erfaringen jeg har fått gjennom de årene her, […] det har 

gjort meg veldig mye tryggere i mange situasjoner. Det er veldig mye lettere for meg å 

snakke om ting, det er veldig mye lettere å si ifra om ting jeg er uenig i, det er veldig 

mye lettere å si ifra ting jeg tenker vi burde gjøre annerledes eller ting jeg tenker vi 

burde tenke oss om en gang til før vi setter i verk og, det er, det har blitt veldig viktig 

for meg det på en måte å drøfte de avgjørelsene vi tar. Er det er det faktisk riktig det vi 

gjør nå? Og det gjør det jo mye lettere […] Så er jeg veldig glad når vi får inn nye 

ansatte her som stiller spørsmålstegn ved det vi driver med. Det syns jeg er helt nydelig. 

Så er det helt supert. Så blir man satt litt fast innimellom selv fordi man går inn i sånne 

rutiner selv også, ikke sant? Som ikke er sikkert er så bra, og da får man liksom sånne 

oppvåkninger innimellom på at- åja, det er sant det! Hvorfor gjør vi det sånn liksom? 

Det er, det tror jeg er viktig å være, å tørre å ta noen fighter og så tror jeg det er viktig 

å tørre å være åpen for at sånn vi jobber kanskje ikke alltid er lurt. Altså, man må være 

åpen for å prøve andre ting. Og det føler jeg at det er det anledning til her da. Tror ikke 

alle er like flinke til det, ikke jeg heller helt sikkert bestandig, men jeg tror vi har rom til 

å si det til hverandre i hvert fall."  

Den helhetlige opplevelsen Petter henviste til var preget av en tydelig bevissthet rundt det å 

jobbe med TEV og viktigheten av å ikke være fanget i rutiner. Petter brukte egne erfaringer 

som en strategi for å hele tiden stille spørsmålstegn underveis og drøfte åpent med sine 

kolleger om utøvelsen av TEV og nødvendigheten av denne. Han poengterte viktigheten av å 

være åpen for nye perspektiver.  
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4 Diskusjon 

Resultater i undersøkelsen viser at overordnede rammebetingelser kan påvirke informantenes 

opplevelse av situasjoner der TEV blir gjennomført. Blant annet kan forutsigbarhet i forløpet 

av utførelsen av vedtak og opplevd enighet rundt et TEV i personalgruppen oppleves som en 

beskyttende faktor fra informantenes side. Beskyttende på den måten at informanter kan 

oppleve en trygghet på sin egen rolle under en sondesituasjon. Uenigheter i personalgruppen 

kan derimot oppleves følelsesmessig belastende og skape usikkerhet. Manglende ekspertise 

og begrenset kunnskap kan utløse følelsesmessig ubehag og utfordringer i form av vanskelige 

tanker og opplevd hjelpeløshet. Også når pasienten selv bryter rammen for hva som forventes 

i situasjonen kan dette medføre en form for hjelpeløshet fra informantenes side. Dette gjelder 

spesifikke situasjoner der pasienter kaster opp sondeernæringen og utføringen av 

tvangsbehandlingen dermed oppleves som forgjeves. Informantenes beskrivelser antyder at 

pasienters alder kan påvirke graden av helsepersonellets indre konflikter under og i etterkant 

av en tvangsernæring. Jo yngre pasienten er, desto mer konfliktfylte og smertefulle følelser 

har informantene og de kan oppleve en utstrakt sårbarhet over å føle at de kjemper en 

urettferdig kamp.  

Det å ta hensyn til mange ulike relasjoner i forbindelse med utførelsen av TEV kan også 

utløse følelsesmessige konflikter. De beskrives i undersøkelsen som lojalitetskonflikter, der 

forventninger fra kollegaer, annet helsepersonell i team, overordnede og pasienter kan stå i 

kontrast til hverandre. I tillegg er det ulike roller knyttet til relasjonene som gjør at det å ta 

egne valg basert på egne vurderinger og personlige verdier kan være utfordrende. Lojaliteten 

til bestemmelser fra behandlere om å utføre TEV kan oppleves som en beskyttelsesfaktor for 

informantene for å kunne føle trygghet i egen rolle. Denne lojaliteten kan andre ganger gi 

opphav til følelsesmessige konflikter når lojaliteten overfor pasienten og en god allianse 

resulterer i at informantene ikke lenger kan si seg enig i vurderingen rundt et TEV. Dette er 

spesielt tilfelle når informanter er primærkontakter. Dermed minker ønske om lojalitet 

tryggheten fremfor å øke den i slike situasjoner. Resultatene viser at tvangsbehandling i 

forbindelse med TEV kan oppleves som grenseoverskridende fra informantenes side. 

Halvparten brukte begrepet “overgrep” for å forklare vonde tanker og vanskelige følelser 

rundt opplevelsen av egne handlinger. Den viktigste beskyttende faktoren fra informantenes 

side er en tydelig tanke om at handlingene utføres for å redde livet til hver enkelt pasient i en 

akutt situasjon. Belastende tanker rundt egne handlinger kan knyttes opp mot en 
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sykdomsforståelse av AN og den essensielle viten om næring som den viktigste behandlingen 

mot somatiske langtidskomplikasjoner og alvorlige konsekvenser for pasientens helse. 

Opplevelsen av å utføre en såpass grenseoverskridende handling beskrives som 

bevisstgjørende for noen av informantene, og de oppfordrer til ydmykhet overfor pasienten 

ved å være klar over hvordan pasienten opplever å bli utsatt for noe som kan kjennes som et 

overgrep. Informantene benytter seg videre av ulike strategier for å takle situasjoner før, under 

og i etterkant av utfordrende sondesituasjoner. En fremtredende strategi er overbevisningen 

om at det å tvangsernære pasienter bidrar til å redde pasientens liv i en akutt situasjon. 

Erfaringer i form av tilbakemeldinger fra tidligere pasienter om nødvendigheten av TEV, kan 

bidra til at de ansatte kan føle seg trygge på sin rolle. Denne strategien er imidlertid vanskelig 

å benytte når det er rom for tolking for om pasienter fortsatt er døden nær og om 

tvangsernæringen fortsatt er livsnødvendig. Det skjer når informantene ser at pasienter går 

opp i vekt og når de mest alvorlige somatiske symptomene avtar. Når det å tvangsernære 

pasienter oppleves som mer utfordrende, men allikevel må gjennomføres, opplever 

informantene at det å snakke med kollegaene om vanskelige følelser og tanker gjennom 

debriefing hjelper. Videre har enkelte informanter individuelle strategier for å kunne koble av 

på fritiden når utførelsen av arbeidsoppgaver i forbindelse med TEV fører til at man tar med 

seg den følelsesmessige belastningen inn i privatlivet. 

Rammebetingelser 

Informantene kan oppleve at forutsigbarhet og en grundig jobb i forkant av tvangsernæringen 

bidrar med et tydelig hendelsesforløp, med klare roller og lite usikkerhet hos informantene om 

det å ta over ansvaret og utføre et TEV. Kendall (2014) beskriver hvordan diagnosekriteriene i 

AN begrenser pasienters muligheter for å bli sett som en person som er i stand til å ta egne 

avgjørelser. Derfor kan helsepersonell håndtere usikkerhet rundt tvangsbehandlinger ved å 

fremheve viktigheten av å ta over ansvaret med bakgrunn i kunnskap om lidelsen (ibid.). Funn 

i denne undersøkelsen sammenfaller dermed med Kendalls beskrivelser av hvordan en 

forståelse av lidelsen kan tydeliggjøre viktigheten av å ta over ansvaret og begrense 

usikkerheten rundt utførelsen av tvangsvedtak fra helsepersonellets side. At informantene 

klarer å stå i det ubehaget en sondeernæring kan utløse, fordi usikkerheten hos informanter 

begrenses gjennom kunnskap om at pasienten selv kan være villig til å dø fremfor å spise mat. 

Alle informanter opplever, til tross for ubehaget, at det å være med og utføre TEV kan 

forsvares når pasientens liv er i fare. De er her enige i at de kan føle seg trygge i sin rolle når 

rammebetingelsene byr på forutsigbarhet og en grundig vurdering av pasientens somatiske 
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helsetilstand er gjennomført i forkant. Et grundig forarbeid med å motivere pasienten til å 

spise selv før selve tvangsernæringen oppleves som ryddig og som et alternativ for pasienten 

å unngå en tvangssonding. Hvorvidt et alternativ om å spise selv i forkant av sondingen er en 

tvangsbehandling i seg selv, er utenfor rammen for hva som diskuteres i denne undersøkelsen.  

Vanskelig blir det derimot når informantene opplever å finne seg i situasjoner der egen 

kompetanse og kunnskap ikke er tilstrekkelig for å kunne håndtere pasienter med komplekst 

symptomtrykk. Funn i undersøkelsen viser at informantene opplever at trygghet på egen rolle 

svekkes i slike situasjoner som videre resulterer i en følelse av hjelpeløshet. Det samme skjer 

når informantene opplever at det er lite tilrettelegging på avdelingen for å håndtere TEV på en 

måte som kan skape forutsigbarhet for både helsepersonell og for pasienter. Informantene 

opplever her i høy grad tap av kontroll og preges av usikkerhet i tvangssituasjoner som videre 

resulterer i følelsesmessige belastninger, vonde tanker og skyldfølelse overfor pasienter som 

berøres. Kunnskap og forståelse av lidelsen blir da utløser for dette følelsesmessige ubehaget 

ved at informantene opplever at pasienter ikke får den oppfølgingen de trenger og at AN og 

symptomatikken i pasienten får større spillerom i situasjonen. Jeg forstår det slik at 

informantene da kan oppleve en kognitiv dissonans (Festinger, 2009) som utløses i 

forbindelse med at de ikke opplever å være i stand til å kontrollere behandlingsopplegget 

rundt pasienten og følge opp vedtak. Forutsigbarheten blir borte og informantene kan sitte 

igjen med en følelse av å ha en truende rolle overfor pasienter uten å ha kontroll på det videre 

behandlingsopplegget. Denne dissonansen er vanskelig å regulere, siden rammebetingelser 

rundt ikke er tilrettelagt for å kunne trygge informantene på lang sikt. 

Også alderen til pasientene er en rammebetingelse som påvirker hvordan noen informanter 

opplever tvangssituasjoner i forbindelse med TEV. Over halvparten av informantene i studien 

opplever at jo yngre en pasient er, desto vanskeligere er det å holde eller tvangsernære 

vedkommende, emosjonelt sett. Forsvarsløsheten, fortvilelse og gråt i en ung og liten 

barnekropp kan vekke vonde følelser når et TEV skal gjennomføres. Dette kan komme av at 

informanter kan oppleve seg som fysisk overlegne når en kjenner svakheten i en ung og skjør 

kropp. Med hensyn til pasienters alder kan også eksisterende forskning på døgnpasienter med 

AN vise til at det kan være forskjell på hvordan psykiatere vurderer om et TEV skal vedtas 

eller ikke (Douzenis, 2015). Både den nevnte forskningen og denne undersøkelsen tyder på at 

alderen spiller en rolle i vurderingen av tvangssonding. Dermed sammenfaller funnene fra 

denne undersøkelsen med eksisterende forskning når det gjelder etiske vurderinger av en 

pasient i barne- og ungdomsalder sammenlignet med en voksen pasient. Denne undersøkelsen 
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avdekker at alder til pasienten ikke bare påvirker behandlerens vurdering av hvorvidt TEV bør 

utføres, men at det også er av betydning for den emosjonelle byrden hos de som utfører selve 

handlingen. At det mangler forståelse om hvordan tvangsbruk oppleves av helsepersonell ble 

understreket i en studie så sent som i 2015 (Lindboe, 2015). Dermed bidrar denne 

undersøkelsen med å støtte og utvide eksisterende forskning om hvordan det kan oppleves for 

helsepersonell å bruke tvang mot barn og ungdommer i utførelsen av TEV.  

Lojalitetskonflikter  

At et vedtak som TEV kan oppleves som en beskyttende faktor for informantene kan 

rasjonaliseres ved at det er en annen person enn informantene selv som har det overordnede 

ansvaret for handlingene de utfører. Den kognitive dissonansen (Festinger, 2009) som kan 

utløses på grunn av vanskelige tanker rundt utførelsen av tvangsernæring kan dermed 

reduseres. En grunnleggende lojalitet overfor slike vedtak og bestemmelser er derfor av 

betydning i utførelsen av arbeidsoppgavene. Den mest fremtredende lojalitetskonflikten 

opplever informantene når usikkerhet om hvorvidt et TEV er hensiktsmessig oppstår fordi de 

bekymrer seg for relasjonen til den enkelte pasienten de er primærkontakt for. En studie 

gjennomført i 2010 presenterer resultater av en kvalitativ studie med 29 tidligere pasienter 

som var blitt utsatt for tvang i forbindelse med innleggelse med diagnosen AN. Her kunne 

tidligere pasienter retrospektivt fortelle at en god og tillitsfull relasjon til enkelte 

helsepersonell som deltok i tvangssondingen hadde større betydning for behandlingsforløpet 

enn det å ha muligheten til å ta egne valg. Når pasientene stolte på helsepersonalet opplevdes 

tvangsbehandlingen i mindre grad som tvang og de var mindre innstilt på å motsette seg selve 

tvangsbehandlingen. Når behandlere og helsepersonell tok over ansvaret for næringen, kunne 

enkelte pasienter oppleve dette som hjelpsomt, støttende og som ivaretakelse (Tan et al. 

2010). Vekten på en form for lojalitet overfor pasienten sammenfaller med funn i denne 

studien ved å beskrive viktigheten av en form for lojalitet overfor pasienten fra 

helsepersonellets side, der det å inngå en god allianse sees på som noe som kan påvirke 

behandlingsforløpet positivt. Denne undersøkelsen antyder at lojaliteten overfor pasienten 

legges vekt på i tvangssituasjoner og vi har grunn til å tro at dette kan være av klinisk 

betydning. Kendall (2014) utvider denne forståelsen med at helsepersonell som jobber tett 

med pasienter i en gjensidig relasjon har eksepsjonell viten og kunnskap om pasienten og kan 

bruke denne kunnskapen for å omfavne den moralske usikkerheten som kan følge med når 

helsepersonell jobber med utøvelsen av tvang hos pasienter med AN (Kendall, 2014). Om 

dette kan tolkes som en oppfordring til å sette spørsmålstegn rundt avgjørelser om TEV og 
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lojaliteten til behandlere som tar avgjørelsen, eller om dette bekrefter at helsepersonell skal 

sette lojaliteten overfor pasienter og personlig kunnskap først når de skal avveie om de vil 

være med og gjennomføre et TEV, er uklart. Kendall er i hvert fall tydelig på at 

helsepersonell skal bruke den personlige kunnskapen og forståelse av pasienten for å 

respondere på pasientens individuelle behov uten at dette undergraver viktigheten av å redde 

livet til den enkelte. Dette gjelder også når pasienten skal utsettes for tvangsbehandling. 

Forståelse av individuelle pasienter skal brukes som utgangspunkt for å ta avgjørelser om 

fremtidig bruk av tvang sammen med moralske avveininger (Kendall, 2014).  

I følge Surgenor (Surgenor, 2003) er helsepersonell videre påvirket av typiske fordommer 

mot pasienter med AN og kan oppleve pasienter som manipulerende og ikke til å stole på. Det 

kan vekke fiendtlighet og misbilligelse fra helsepersonellets side som dermed hindrer en god 

allianse som er preget av tillit og en følelse av gjensidig respekt (Vandereycken, 1993 i 

Surgenor, 2003, s. 710; Brotmann, Stern og Herzog, 1984 i Surgenor, 2003, s. 710). Et 

gjennomgående funn i denne undersøkelsen er derimot informantenes lojalitet overfor 

pasienter og det å ivareta vedkommende ved å sette den enkelte pasienten først, spesielt når 

informanter er primærkontakt til pasienter. Dette funnet står dermed i kontrast til tidligere 

funn (Surgenor, 2003). Til tross for vanskelige opplevelser og følelsesmessige konflikter i 

relasjon til enkelte pasienter er behandlingsprosesser i høy grad preget av en forpliktende 

relasjon overfor pasienten fra informantenes side. Selv når en av informantene beskriver 

vanskelige møter med tidligere pasienter som har vært utagerende, sitter vedkommende igjen 

med en opplevelse at det å ha møtt slik motstand ikke har stått i veien for at relasjonen til slutt 

var preget av gjensidig respekt og tillit til hverandre. Det var et overraskende funn, når en tar 

hensyn til tidligere forskning som beskrevet over. Det kan oppfattes slik at informanten 

reduserer det kognitive og følelsesmessige ubehaget over å ha vært utsatt for verbal og fysisk 

utagering fra pasientens side ved å overbevise seg selv om at det er noe vedkommende kan 

takle, så lenge det resulterer i en positiv påvirkning i det videre behandlingsforløpet for 

pasienten. Også funn av opplevd sårbarhet og tristhet hos informantene over å bli misoppfattet 

som ikke empatiske og lite omsorgsfulle av tidligere pasienter resulterte likevel ikke i tegn på 

misbilligelse og fiendtlighet fra informantenes side. Refleksjonene er gjennomgående preget 

av respekt for pasienter og deres opplevelse av tvungen behandling i form av TEV. 

Et nødvendig overgrep 

Det var et forventet funn i undersøkelsen at utførelsen av TEV kan oppleves utfordrende og 

resultere i vanskelige tanker og vonde følelser fra informantenes side. Forventet i den forstand 



45 

 

fordi utlysninger i media har bidratt med fokus på opplevelsen fra tidligere døgnpasienter med 

TEV.  Det kan være snakk om blant annet avisoppslag, blogginnlegg eller podcaster fra 

tidligere pasienter som har vært utsatt for tvangssonding. Tidligere pasienter beretter her at de 

har opplevd det å bli tvangssondet som et overgrep. Blant annet i Aftenposten fra lørdag 12. 

mars 2016 finnes en artikkel med overskriften “Jeg var redd, det var som et overgrep” 

(Fuglehaug, 2017, s. 18-22), der en kvinne i 20 årene med diagnosen AN snakker om sine 

erfaringer med å bli tvangssondet, og hvordan det føltes som å bli utsatt for gjentatte overgrep 

av helsepersonell. Beskrivelsen i artikkelen sammenfaller med hvordan over halvparten av 

informantene kan oppleve å tvangsernære pasienter i enkelte situasjoner. Det å oppleve at en 

utfører et overgrep mot et annet menneske kan medføre en stor følelsesmessig belastning for 

informantene og er med på å utløse vonde tanker og vanskelige følelser, noe som resultater i 

denne undersøkelsen viser. Enkelte informanter ønsker ikke å snakke med personer utenfor 

arbeidsplassen om den tvangsbehandlingen de utfører i forbindelse med yrket. Om en av 

grunnene kan være at media legger vekt på pasienters framstilling av vonde opplevelser er 

fortsatt uklart. Samtidig kan informantene oppleve trygghet på at et såkalt overgrep likevel 

kan forsvares. Til tross for mye ambivalens er informantene her tydelige og henviser til 

nødvendigheten av handlinger i forbindelse med TEV. En nødvendighet for å redde livet til 

den enkelte pasienten i en akutt fase. Likevel vises det at informantene påvirkes på sine 

individuelle måter av å overskride personlige grenser ved å gjennomføre tvangsbehandling. 

Allerede i utdanningen lærer helsepersonell at de skal danne en relasjon som bærer preg av en 

tillitsfull, ærlig og genuin relasjon til pasienten som grunnlag for samarbeid i gjensidig 

samtykke og felles mål for behandlingen (Kaplan & Garfinkel, 1999 i Surgenor, 2003, s. 

709). Det å handle imot det en pasient ønsker kan dermed oppleves som motstridende for 

helsepersonell. Å handle imot en pasient kan også oppleves som motstridende om man 

identifiserer seg selv som et menneske som er full av omsorg og empati for pasientene. Den 

individuelle følelsesmessige konflikten som utløses hos informantene kan dermed 

underbygges av en kognitiv dissonans (Festinger, 2009). Informantene opplever seg selv som 

omsorgspersoner som vil hjelpe, men utfører handlinger i forbindelse med TEV som oppleves 

som grenseoverskridende for andre mennesker. Denne opplevelsen kan i tillegg påvirkes av 

alderen til den enkelte pasienten. Også denne dissonansen reduseres ved å forsvare 

handlingen med en nødvendighet og samtidig ved å se på tvangsbehandlingen som en 

arbeidsoppgave som hører til yrket. Det betyr at informantene utfører handlinger som er 

bestemt av behandlere i teamet rundt pasientene, og det å ikke utføre handlingen også vil 
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skape dissonans fordi det fører til brudd på ens arbeidsbeskrivelse og ilojalitet overfor 

arbeidsplassen og ens kollegaer. Resultater i denne undersøkelsen, om hvordan informantene 

selv opplever og vurderer utførelsen av TEV viderefører forståelsen til Kendall (Kendall, 

2014). Han påpeker i sin forskning at avgjørelser som tas angående pasienter i 

døgnbehandling med AN, burde tas med hensyn til etiske spenninger som helsepersonell 

utsettes for når de skal gjennomføre tvangsbehandlinger i klinisk kontekst. Dette, for å 

fremme den moralske debatten rundt helsepersonellets handlinger og egne verdier og 

holdninger i forbindelse med TEV (Kendall, 2014). 

Strategier 

Funn i undersøkelsen viser videre en gjennomgående ambivalens rundt mange avgjørelser 

som informantene må ta før de er klar for å gå inn i en tvangssituasjon. Da kan det være en 

beskyttelsesfaktor å ha en form for strategi. En klar tanke om at det en gjør er for å redde livet 

til den enkelte pasienten kan da oppleves som en essensiell tanke. I en studie gjennomført av 

Tan, Steward, Fitzpatrick & Hope (2010) fremkommer det videre at flere tidligere pasienter 

retrospektivt kunne formidle at tvang ikke hadde noe effekt på bedring eller det å bli frisk fra 

lidelsen når utførelsen ikke lenger var livsnødvendig (Tan et al. 2010). Det underbygges av 

resultater i min undersøkelse, der informantene gir tydelig uttrykk for at følelsene kan bli 

svært vanskelige å bære når en nødvendighet for å redde livet til pasienten ikke lenger kan 

forsvare tvangsbehandlingen. Deltakerne ønsker da ikke lenger å ha ansvar for å utføre en 

tvangsernæring, som Tan et al. (ibid) påpeker, ikke lenger har en bedringseffekt for pasienten. 

Også Kendall (2014) meddeler at tvangsbehandling i form av tvangsernæring viser 

manglende effekt når den ikke gjennomføres utelukkende som siste utvei i et 

behandlingsforløp. Årsaken til tvangsernæring skal utelukkende være det å redde livet til den 

enkelte pasienten og motvirke effekten av pasienter som sulter seg som videre påvirker evnen 

å ta gode valg som fremmer bedring fra lidelsen (ibid.). Informantens beskrivelse av styrket 

kognitiv dissonans (Festinger, 2009) i slike situasjoner kan med utgangspunkt i dette forstås 

som et signal om at man utfører en handling man ikke lenger har belegg for. På bakgrunn av 

dette er det mulig at det å lytte til personalets opplevelse av situasjonen bør være med i 

vurderingen når behandlere tar en avgjørelse på om et tvangsvedtak skal videreføres. En 

strategi noen informanter brukte når det å sondeernære pasienter oppleves ekstra utfordrende 

er å lene seg på tidligere erfaringer med andre pasienter. Dette kan oppleves som en trygghet 

ved at man kan føle seg mer rustet til å takle utfordringer som kan oppstå under selve 

sondesituasjonen. Mine funn i undersøkelsen viser her at spesielt positive tilbakemeldinger fra 
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tidligere pasienter som kan støtte en tanke hos informantene om at også pasienten på et senere 

tidspunkt kan komme til å forstå at en tvangsbehandling var nødvendig på det daværende 

tidspunktet. Denne tanken hos informantene støttes av studien til Tan et al. (2010) der 

tidligere pasienter til tross for at de hadde motsatt seg behandlingen i sin tid, opplevde i 

ettertid å kunne være takknemlige for at tvangsernæring ble gjennomført. Mange tidligere 

pasienter sa seg enig i at de ikke var i stand til å ta egne avgjørelser da de var avmagret og 

utsultet. De hadde opplevd dager der de ønsket akseptere behandlingen, men at 

symptomatikken dominerte og de allikevel endte opp med å motsette seg behandlingen (Tan 

et al. 2010). Også her ser vi altså at personalet sine tanker og følelser i situasjonen kan ha rot i 

en forståelse av hvordan situasjonen kan være for pasienten. Det kan derfor forstås som mer 

enn en strategi for å håndtere situasjonen; det kan også fungere som en indre veiledning for 

personalet for å gi best mulig behandling i en svært krevende situasjon.  

4.1 Metodiske styrker og begrensninger 

Utvalget i denne undersøkelsen er relativt lite med åtte informanter, noe som kan redusere 

studiens generaliserbarhet og studier med flere informanter vil være nødvendig for å styrke 

funnene. Samtidig er hver informants opplevelse grundig undersøkt, noe som gjenspeiler seg i 

presentasjonen av tilstrekkelig med sitater i resultatdelen. Det å gjennomgående undersøke 

informantenes svar kan styrke reliabiliteten og verifisere fortolkninger. Dette bidrar til at en 

fortolkning av resultatene faktisk gjenspeiler informantenes forståelse av egen opplevelse. 

Hovedmålet med undersøkelsen er å gi et innblikk i opplevelsen til informantene som jobber 

med å gjennomføre tvangsbehandling i form av sonding. Generaliserbarhet har dermed ikke 

vært hovedmålet. Undersøkelsen kan bidra og brukes som utgangspunkt for kommende 

studier og å bygge videre på funn og for å gi helsepersonellets opplevelse av 

tvangsbehandling en enda tydeligere stemme.  

En spesiell utfordring underveis i undersøkelsen er intervjuerens tilknytning til to informanter 

gjennom ansettelsesforhold ved samme institusjon. Førkunnskap i dette tilfelle er benyttet for 

å tilpasse påfølgende svar for å verifisere og bekrefte informantenes egen opplevelse.  

En begrensning er videre tidsaspektet for undersøkelsen. Det er begrenset med tid for å 

undersøke et materiale som er stort i omfang. Mer tid til videre analyse ville bidratt med å 

kunne gå dypere inn i den komplekse dynamikken som sannsynligvis finnes i hver enkelt 

person som utfører noe de kan oppleve som et overgrep mot en annen person.  
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Videre er størrelse på materialet en styrke, som kan brukes som utgangspunkt for flere studier 

i framtiden. Et eksempel kan være å undersøke hvilke personlighetstrekk hos informanter 

muligens kan påvirke den følelsesmessige belastningen som oppstår i forbindelse med 

utførelsen av tvangsbehandlinger. En idè til en oppfølger til denne undersøkelsen kan være å 

utforske opplevd skam og skyldfølelse hos helsepersonell i forbindelse med utførelsen av 

TEV.  

4.2 Kliniske implikasjoner 

Informanter i denne undersøkelsen opplever at forutsigbarhet og en grundig jobb i forkant av 

tvangsernæringen bidrar med et tydelig hendelsesforløp med klare roller og lite usikkerhet når 

det gjelder å ta over ansvaret for næringsinntak. Det kan implisere at det er viktig med høy 

grad av tilrettelegging og rammer rundt behandlingsopplegg med TEV. Dette gjelder både for 

pasienter og for helsepersonell. Grundig opplæring med bakgrunn i ekspertise om lidelsen og 

behandlingen av denne har blitt etterspurt av informanter som har opplevd lite tilrettelegging 

tidligere. Både helsepersonell og pasienter kan profittere på ekspertise og kunnskap om 

lidelsen og behandlingen, noe som kan fortelle om behov hos de ulike avdelingene til å ha 

ansatte med tilstrekkelig kunnskap om feltet. I tillegg har informanter gitt uttrykk for 

viktigheten av veiledning og rutiner for oppfølging av helsepersonell som gjennomfører 

tvangsbehandlingen.  

Informantene kan oppleve særlig vonde følelser når de gjennomfører tvangsbehandling på 

barn og ungdommer. Det kan derfor tenkes at helsepersonell kan ha ekstra behov for 

oppfølging når de jobber med denne aldersgruppen. Denne oppfølgingen kan være i form av 

regelmessig debriefing eller i form av hensyn og respekt fra behandlere når de tar avgjørelser 

om TEV. Dette gjelder spesielt at behandlere bør vise en bevissthet rundt hvor vanskelig det 

kan oppleves for helsepersonell å utføre tvangsbehandling. Å vise forståelse for dette er særlig 

vesentlig når primærkontakter må delta i utføring av tvangen. På bakgrunn av dette kan det 

være en implikasjon for behandlere å lytte til helsepersonellets opplevelse av situasjonen, som 

bør være med i vurderingen når behandlere tar en avgjørelse på om et tvangsvedtak skal 

videreføres. Det å kunne være trygg på nødvendigheten av å redde pasienten i en akutt fase 

ved å tvangsernære vedkommende bidrar til at informanter i denne undersøkelsen kan føle seg 

trygge i sin rolle når de skal utføre TEV. 
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For intervjudelakerne var enkelte sondesituasjoner knyttet til tanker om en 

grenseoverskridende handling, og noen opplevde det som å utføre et overgrep. Dette forteller 

noe om hvor følelsesmessig vanskelig den delen av yrket kan oppleves av enkelte og kan 

dermed igjen tale for viktigheten av regelmessig debrief og videre ivaretakelse av 

helsepersonell i form av samtaler ved behov.  

Flere informanter er redde for å skade relasjonen til pasienten og noen avdelinger har derfor 

en uskreven regel om at primærkontakten ikke skal sonde. Samtidig viser funn i denne 

undersøkelsen at primærkontakter med sin gode allianse til pasienten og personlig kunnskap 

om vedkommende kan være en støtte under tvagssituasjonen, avhengig av den enkelte 

pasienten. En implikasjon kan være at helsepersonell kan ha behov for mer kunnskap rundt 

problemstillingen der den viktigste kliniske implikasjonen kan være en opplevd trygghet på at 

det man gjør er det riktige. Når enkelte pasienter stoler på helspersonell kan 

tvangsbehandlingen i mindre grad oppleves som tvang av vedkommende og kan da være 

mindre innstilt på å motsette seg selve tvangsbehandlingen (Tan et al. 2010) Dette kan være 

av betydning for at de ansatte skal slippe å “dusje det av seg” og bære vanskelige følelser med 

seg hjem.  

Funnene er imidlertidig basert på et lite antall informanter og studier med flere deltakere vil 

være nødvendig for å etablere disse implikasjonene.  
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5 Konklusjon 

Forventninger til funn i undersøkelsen var at det ville dukke opp vanskelige tanker og følelser 

fra helsepersonalets side i forbindelse med utøvelse av TEV. Resultatene viser at å utføre 

tvang kan medføre negative tanker og vonde følelser for helsepersonell. Noe av det som trer 

sterkest fram i undersøkelsen er ambivalensen og de sterke følelsene hos informantene som 

kan se at tvangen er nødvendig samtidig som de kan oppleve det som smertefullt å 

gjennomføre selve tvangsbehandlingene i forbindelse med TEV.  

Funn i undersøkelsen tyder videre på at utførelsen av tvangsernæringen kan legitimeres fra 

informantenes side av ytre forhold som vedtak, opplevd enighet blant helsepersonell, og at 

utførelsen av et vedtak er livreddende for den enkelte pasienten. Spesielt en tanke om å redde 

livet til den enkelte pasienten i en akutt fase er en strategi som kan oppleves av informantene 

som en beskyttende faktor for å kunne være trygg i sin rolle under gjennomføringen av TEV. 

Når det å tvangsernære pasienter oppleves som mer utfordrende, men allikevel må 

gjennomføres, opplever informantene at det å snakke med kollegaene om vanskelige følelser 

og tanker gjennom debriefing hjelper. Videre har enkelte informanter en opplevelse av at 

individuelle strategier hjelper for å kunne koble av på fritiden når utførelsen av 

arbeidsoppgaver i forbindelse med TEV fører til at man tar med seg den følelsesmessige 

belastningen inn i privatlivet.  
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7 Vedlegg  

Vedlegg 1: Tilbakemelding REK 

Emne: Sv: Tvangsbruk hos pasienter med anorexi 

Fra: post@helseforskning.etikkom.no 

Dato: 04.08.2016 15:43 

Til: sarahesser@gmx.net 

Kopi: 

Vår ref.nr.: 2016/1341 A 

Vi viser til skjema for framleggingsvurdering mottatt 27.07.2016 angående 

prosjektet "Tvangsbruk hos pasienter med anorexi". Fremleggingsvurderingen er vurdert av 

komiteens leder på fullmakt. 

Formålet med dette prosjektet, slik det fremkommer av fremleggelsesvurderingen, er å 

undersøke hvordan personale ved ulike institusjoner innen psykisk helsevern opplever det å 

utføre tvang i forbindelse med måltidsrettede situasjoner hos pasienter med anorexi. 

Etter REKs vurdering faller prosjektet, slik det er beskrevet, utenfor virkeområdet til 

helseforskningsloven. Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning, i 

loven definert som forskning på mennesker, humant biologisk materiale og 

helseopplysninger, som har som formål å frambringe ny kunnskap om helse og sykdom, jf. 

helseforskningsloven 

§§ 2 og 4a. 

Formålet er avgjørende, ikke om forskningen utføres av helsepersonell eller på 

pasienter/sårbare grupper eller benytter helseopplysninger. 

Prosjekter som faller utenfor helseforskningslovens virkeområde kan gjennomføres uten 

godkjenning av REK. Det er institusjonens ansvar på å sørge for at prosjektet gjennomføres 

på en forsvarlig måte med hensyn til for eksempel regler for taushetsplikt og personvern. 

Vi gjør oppmerksom på at vurderingen og konklusjonen er å anse som veiledende jf. 

forvaltningsloven § 11. 

Dersom dere likevel ønsker å søke REK vil søknaden bli behandlet i komitémøte, og det vil 

bli fattet etenkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

Med vennlig hilsen 

Camilla Bø Standal 

Seniorrådgiver 

post@helseforskning.etikkom.no 

T: 22845821 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk REK sør-øst-Norge (REK sør-øst) 

http://helseforskning.etikkom.no 
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Vedlegg 2: Tilbakemelding NSD 

 
 
Margrethe Seeger Halvorsen 
Psykologisk institutt Universitetet i Oslo 
Postboks 1094 Blindern 
0317 OSLO 
 
Vår dato: 07.09.2016 Vår ref: 49493 / 3 / ASF Deres dato: Deres ref: 

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 17.08.2016. Meldingen 
gjelder 
prosjektet: 
  
49493 Personalets opplevelse av bruk av tvang hos pasienter med anorexia 
nervosa 
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 
Daglig ansvarlig Margrethe Seeger Halvorsen 
Student Sarah Maria Esser 
 
Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger 
er meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene 
i personopplysningsloven. Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet 
gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, 
ombudets kommentarer samt personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. 
Behandlingen av personopplysninger kan settes i gang. Det gjøres oppmerksom på at det 
skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de opplysninger som ligger til 
grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et eget skjema, 
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding 
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet. 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 01.06.2017, rette en henvendelse 
angående 
status for behandlingen av personopplysninger. 
Vennlig hilsen 
Kontaktperson: Amalie Statland Fantoft tlf: 55 58 36 41 
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Vedlegg 3: Prosjektbeskrivelse til ledelsen 

Prosjektbeskrivelse til ledelsen 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt: "Opplevelsen av tvangsbruk 

hos helsepersonell i institusjoner som jobber med måltidsrettet behandling 

hos pasienter med anorexia nervosa." 

Sarah Maria Esser 

Ditt foretak er blitt valgt ut til deltakelse i en undersøkelse om helsepersonellets egen 

opplevelse av bruk av tvang i forbindelse med måltidsrettet behandling som resulterer i 

sonding. I forbindelse med studien vil personale ved ulike institusjoner innen psykisk 

helsevern intervjues om hvordan de opplever det å utføre tvang i forbindelse med 

måltidsrettede situasjoner/sonding hos pasienter under døgnbehandling med diagnosen 

anorexia nervosa. Dette gjelder personale som jobber med ungdommer og/eller voksne. 

Intervjuet vil ta utgangspunkt i situasjoner som informantene har opplevd, der de har måttet 

utføre tvang hos en pasient, der denne tvangsbruken endte med sonding som siste utvei. Det 

kan her være stor sannsynlighet for at personale tar utgangspunkt i konkrete situasjoner der de 

har vært med på å utføre tvangen og der de forklarer hvordan situasjonen har vært. Pasienten 

skal ikke gis tilkjenne av personale.  

Undersøkelsen gjennomføres ved at informantene ved ulike institusjoner intervjues om egne 

erfaringer, personlige vurderinger, opplevelser og egne tanker rundt det å utføre tvang hos 

pasienter med diagnosen anorexia nervosa. Et slikt intervju tar mellom 60 minutter og 90 

minutter og skal helst gjennomføres i arbeidstiden.  

Hensikten med forskningsprosjektet er å undersøke egne tanker og følelser knyttet til det å 

utføre tvang. Det er her hovedsakelig snakk om situasjoner der tvang utføres i forbindelse 

med måltidsrettet behandling som resulterer i sonding. Formålet med studien er å undersøke 

hvordan helsepersonell selv opplever og påvirkes av tvangsbruken, som hører med til 

utøvelsen av deres profesjonelle yrke. Videre, hvordan helsepersonell selv vurderer ulike 

situasjoner de har opplevd, der utførelsen av tvang var siste utvei sammenliknet med der 

tvangsbruken ble unngått.  

Det å utføre tvang på arbeidsplassen kan være krevende for mange. Vi vil i denne 

undersøkelsen rette fokus mot helsepersonellets egne erfaringer og gi rom for egne opple-

velser, som hører med til deres daglige utøvelse av deres profesjonelle yrke. Vi tror at 

undersøkelsen kan bidra med viktig informasjon rundt hvordan helsepersonell påvirkes av 

denne delen av arbeidslivet og hvordan en kan ivareta personalets behov og bidra med best 

mulig tilrettelegging rundt.  
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Ta gjerne kontakt hvis dere kunne tenke dere å delta, eller ønsker mer informasjon om 

prosjektet. Det er viktig for oss å kunne rekruttere deltakere som har erfaring med å utøve 

denne krevende delen av arbeidet sitt og at vi samtidig kan lære fra deres erfaringer. 

Det blir derfor høyt verdsatt om dere vil vurdere å delta i studien vår og bidra med deres 

særegne og verdifulle kunnskap rundt tvangsbruk og personalets opplevelse av denne! 

Etter REKs vurdering faller prosjektet, slik det er beskrevet, utenfor virkeområdet til helseforskningsloven. Saksnummer REK: 

2016/1341 A. Prosjektet er tilrådd av personvernombudet for forskning ved NSD - norsk senter for forskningsdata AS 

  



60 

 

Vedlegg 4: Informasjonsskriv til informanter 

HELSEPERSONELL OM TVANG HOS PASIENTER MED 

ANOREXIA NERVOSA 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
 

Det å måtte bruke tvang på arbeidsplassen er en krevende del av jobben for helsepersonell ved 

ulike institusjoner innen psykisk helsevern. Vi er interessert i hvordan du som helsepersonell 

selv opplever å utføre tvang i ulike situasjoner, og vi er interessert i dine egne erfaringer.  

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt der vi ønsker å undersøke 

hvordan bruk av tvang hos pasienter i institusjon med diagnosen anorexia nervosa oppleves 

av helsepersonellet som er med på å utføre tvang i ulike situasjoner. Det er her snakk om 

hovedsakelig situasjoner der tvang utføres i forbindelse med måltidsrettet behandling som 

resulterer i sonding.  

Formålet med studien er å undersøke hvordan helsepersonell selv opplever og påvirkes av 

tvangsbruken, som hører med til utøvelsen av deres profesjonelle yrke. Videre, hvordan 

informantene selv vurderer ulike situasjoner de har opplevd, der utførelsen av tvang var siste 

utvei sammenliknet med situasjoner der tvangsbruken ble unngått.  

 

Hva innebærer PROSJEKTET? 

 

Det å delta i prosjektet innebærer å være med på et semistrukturert intervju, som kan ta opptil 

ca. 60-90 minutter. Dette intervjuet gjennomføres i arbeidstiden. Intervjuet vil bli tatt opp på 

bånd, for å kunne bearbeide opptaksmateriale i etterkant av intervjuene.  

Det som registreres om deg som deltaker er om du er mann/kvinne, alder og hvor lenge du har 

jobbet ved institusjonen. Resten av informasjon som skulle komme frem under selve 

intervjuet anonymiseres.  

 

Mulige fordeler og ulemper 

 

Deltakelse skal ikke medføre noen ulemper. Det skal være en ekstra mulighet for å reflektere 

over situasjoner som en møter på jobb og skal dermed bidra til kunnskap om en selv og det å 

kunne bli bevisst egne vurderinger og holdninger som hører til bruk av tvang i en krevende 

hverdag på arbeidsplassen.       
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Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke 

 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke 

ditt samtykke. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede 

opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 

vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til 

prosjektet, kan du kontakte prosjektansvarlig: 

Margrethe Seeger Halvorsen Førsteamanuensis, Spesialist i klinisk voksenpsykologi 

Psykologisk Institutt/ Department of Psychology Universitetet i Oslo / 

University of Oslo; Tel.: +47 22 84 52 05 

E-post.: m.s.halvorsen@psykologi.uio.no 

Dersom du kunne tenke deg tettere oppfølging etter deltakelse på prosjektet for å snakke om egne 
erfaringer og hvordan bruk av tvang påvirker ditt personlige liv, så er du velkommen til å ta kontakt med: 
Psykiater Øyvind Rø, PhD, MD Forskningsleder 
Regional seksjon spiseforstyrrelser Klinikk psykisk helse og avhengighet, Helseregion Sør- Øst 
ekspedisjon 23 01 62 30 eller  
Psykologspesialist Kjersti Solhaug Gulliksen, Psykologspesialist/PhD, Spiseforstyrrelsespoliklinikken 
Gaustad, Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus, Telefon ekspedisjon 22029201. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

 

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 

studien. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få 

korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. 

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en 

navneliste. 

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og for at opplysninger 

om deg blir behandlet på en sikker måte.  Informasjon om deg vil bli anonymisert før 

resultatene publiseres senest 1.06.2017. Anonymisert data, vil kunne brukes i 

oppfølgingsstudier av dette prosjektet. 

 

Godkjenning 
Etter REKs vurdering faller prosjektet, slik det er beskrevet, utenfor virkeområdet til 

helseforskningsloven. Saksnummer REK: 2016/1341 A. Prosjektet er tilrådd av 

personvernombudet for forskning ved NSD - norsk senter for forskningsdata AS 

mailto:m.s.halvorsen@psykologi.uio.no
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Jeg er villig til å delta i prosjektet  
 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om  

 

Sted og dato Signatur (Sarah Maria Esser) 

 

 

 

Prosjektleder                      

 Rolle i prosjektet 
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Vedlegg 5: Intervjuguide 

 

"Opplevelsen av tvangsbruk hos personale i institusjoner som job ber med 

måltidsrettet behandling hos pasienter med anorexia nervosa." 

 

Intervjuguide (semistrukturert) 

 

Oversikt 

1.Bakgrunnspørsmål/opplysninger 

 

2. Tvangsbruk 

 

3. Tvangsbruk ifm pasienter med anorexia nervosa 

 

4. Deltakerens egne vurderinger/tanker rundt utførelsen/tvangssituasjonen 

Introduksjon for deltaker:  

Hei, navnet mitt er Sarah Esser. Takk, for at du ville delta i dette forskningsprosjektet  

Vi vil gjerne undersøke hvordan personale i ulike institusjoner, opplever det å utføre tvang i 

ulike situasjoner hos ulike pasienter som er innlagt med diagnosen anorexia nervosa og 

hvordan du som personale selv tenker rundt denne utførelsen av tvang. Det å utføre tvang er 

en nødvendig del som hører til jobben, og som gjør at arbeidssituasjonen kan oppleves som 

krevende. Jeg er interessert i å høre hvordan arbeidssituasjonen oppleves når tvang må 

utføres.  

 

Intervjuet vil bli tatt opp med en båndopptaker. Alt du som deltaker sier, vil bli behandlet 

fortrolig, anonymisert og ingen som ikke er involvert i prosjektet, kan få tilgang til materialet. 

Samtalen vil bli slettet når prosjektet er gjennomført og publisert. Det er mulig å trekke seg 

fra intervjuet underveis og du trenger ikke å svare på spørsmål som du ikke selv ønsker å 

svare på. Du trenger ikke å oppgi en grunn for dette i så fall. Estimert intervjutid er som 

opplyst i infoskriv ca. 60-90 minutter. 
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1. Bakgrunnspørsmål/opplysninger:   

 

1.1. Kjønn:  

1.2. Hvor gammel er du?: 

1.3. Hva er ditt yrkesfaglig bakgrunn?: 

1.4. Har du jobbet i andre institusjoner innen psykisk 

helsevern før?: 

1.5. Hvis ja, hvilke?: 

 

2. Tvangsbruk:  

1. Hva er tvang for deg? Hva betyr det å utføre tvang for deg selv? 

 

2. Har det å utføre tvang inngått i dine tidligere arbeidsforhold? 

 

3. Hvis ja, kan du si noe generelt om hva slags tvangssituasjoner du har 

erfaring med fra før? 

 

4. Hvor lenge har du jobbet i denne institusjonen du er ansatt i nå? 

 

5. Har du opplevd situasjoner der du har måttet utføre tvang sammen med 

annen personale? 

 

6. Kan du si litt generelt om hva slags situasjoner det har vært? 

(Kan spørre om for eksempel holdesituasjoner, beltelegging…) 

(plass til egne notater/tanker) 

 

7. Finnes det en konkret situasjon som du har tenkt på mye, etter at du har 

vært med i denne? (spesifiser at det dreier seg om pasienter med anorexi- 

måltidsrettet tvang/sonding)? 
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Hvordan/hva var opplevelsen din? 

3. Tvangsbruk ifm pasienter med anorexia nervosa 
 

7. Har du opplevd situasjoner der du har måttet utføre tvang hos en pasient 

med diagnosen anorexi? 

 

8. Var du med på å ta avgjørelsen at tvang må utføres?  

 

9. Hvis ja, kan du gi et/eller flere konkrete eksempler på hva slags situasjon 

det har vært? (uten informasjon som kan gjøre at pasientens identitet gis 

tilkjenne) 

 

10. Etterspør konkret om deltaker har deltatt i tvangssituasjon med pasient 

med diagnosen anorexi i form av måltidsrettet tvang/sonding, hvis ja, be 

om eksempler (uten å gi tilkjenne pasient eller opplysninger som kan 

identifisere pasient)! 

 

 

Hvordan/hva var opplevelsen din? 

4. Deltakerens egne vurderinger/tanker rundt 

utførelsen/tvangssituasjonen 
 

1. Finnes det en konkret situasjon som du har tenkt på mye, etter at du har 

vært med i denne? (spesifiser at det dreier seg om pasienter med anorexi- 

måltidsrettet tvang/sonding) 

 

- Hvis ja, kan du fortelle mer om denne situasjonen (be å ikke gi tilkjenne 

hvem pasienten er)?  
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- Hvis nei, spør om deltaker har gjort seg noen tanker om hvordan det 

oppleves at en slik situasjon der en må være med på å utføre tvang kan 

opptre i fremtiden? 

 

Hvordan/hva var opplevelsen din? 

Hva med før vs. nå?! Plass til oppfølgingsspørsmål til denne konkrete 

situasjonen: Noter spørsmålene 

Hvordan/hva var opplevelsen din? 

2. Da du startet jobben ved denne institusjonen, var du klar over at du kunne 

komme i situasjoner der du med stor sannsynlighet blir konfrontert med å 

være med på å utføre tvang? 

 

3. Hvis ja, hva var tankene dine rundt det å måtte bruke tvang i 

begynnelsen? 

 

4. Ble du spurt om dette under ansettelsesintervjuet? 

 

5. Hvis ja, husker du hva du svarte? 

 

6. Opplever du, at det å komme i måltidsrettede tvangssituasjoner med 

pasienter med anorexi, er annerledes enn utførelse av tvang i andre 

situasjoner? 

 

7. Hvis ja, hvordan opplever du det som annerledes? 

 

8. Har du noen generelle tanker rundt tvang hos pasienter med anorexi? 

 

9. Opplever du om det er en forskjell for deg om du må være med på å 

utføre tvang hos en kvinnelig pasient versus det hos en mannlig pasient? 

 

Hvorfor? vs. hvorfor ikke? Kan du fortelle mer om det? 
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10. Føler du at tankene/holdningene dine rundt det å utføre tvang hos 

pasienter med anorexi har forandret seg etter at du har begynt å jobbe her? 

 

11. Hvis ja, kan du si mer om hva slags forandringer du har lagt merke til? 

 

12. Føler du, at det er flere av de ansatte som tenker likt som deg rundt det å 

utføre tvang? 

 

13. Opplever du at de kvinnelige ansatte kan tenke annerledes enn de 

mannlige rundt det å utøve selve tvangen? 

 

14. Hvordan opplever du at holdningen til tvang er her på avdelingen du 

jobber?  

 

15. Hvordan er din opplevelse av tvang forskjellig/annerledes? Opplever du at 

dere tenker likt/ulik? 

 

16. ……. oppfølgingsspørsmål på forrige spørsmål! Tilpasses! 

 

17. For eksempel, hvordan tenker dere likt?  

 

18. Opplever du at dere/personale deler tankene med hverandre etter at en 

tvangssituasjon hos pasient med anorexi har oppstått?  

 

19. Hva tror du kan være årsaken til at dere tenker likt/ulikt? (Baktanke: 

Opplever deltaker at institusjonen har et “fasit” som kan være den riktige 

måten å gjøre det på ved akkurat denne institusjonen?! Hvordan er 

erfaringene fra før? Eller opplever deltaker at personale tenker ulikt- er 

det rom i institusjonen for å tenke ulikt/annerledes?  
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20. Opplever du at du kunne trekke deg fra en tvangssituasjon om du ikke er 

enig i utførelsen/tvangssituasjonen når du utfører jobben din? 

 

21. Opplever du, at det er ditt eget valg å delta i utførelsen av tvang? 

 

22. Opplever du at det å bruke/utføre tvang på arbeidsplassen deg personlig?  

 

-Hvis ja, oplever du at det er det situasjonsavhengig? 

Eller opplever du at det ikke er tilfelle?  

(plass til å skrive ned spørsmål/tanker/egne notater) 

 

 

 

 

Takk for deltakelsen! 

 

 

 

 


