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ABSTRACT 

 

In current scientific literature, the use of coercion in treatment of patients suffering from 

severe anorexia nervosa is considered a necessity. Earlier research has focused on the somatic 

effects of involuntary treatment, such as forced feeding, and less on the impact coercion has 

on the patients post-treatment. Little is known about how coercion affects the patients with 

respect to the disease progression, remission and general quality of life in the years to come.  

 

In this project thesis, the consequences of using coercion in treatment of anorexia nervosa 

patients are investigated, and arguments for and against the use of coercion in treatment of 

these individuals found in current scientific literature are presented. By using a qualitative 

method in the form of a literature review this project thesis provides insight to difficult topics 

where ethical principles and current legislation are challenged by a diagnosis characterized by 

complexity. 

 

The results suggest that the use of coercion during early intervention may be useful for 

treating anorexia nervosa patients. The review also found relevant arguments supporting the 

use of palliative treatment for some patients. Reports from the patients suggest that the 

patient-caregiver relationship is crucial, and that the use of coercion is experienced differently 

from patient to patient. The empirical data on consequences of involuntary treatment with a 

nasogastric feeding tube is sparse. Research on these specific effects is still in its early stages 

and hopefully the contribution of future research will provide further insight.  
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1.0 INNLEDNING 

Temaet for denne studien er tvangsbehandling og betydningen av denne i møte med pasienter 

med anorexia nervosa (heretter referert til som AN). Nærmere bestemt tar studien for seg 

hvilken betydning selve tvangen representerer og hvordan gjeldende vitenskapelig litteratur 

redegjør for tvangsbruk. Problemstillingen for oppgaven er som følger: 

 

«Hvilken betydning har tvang og hvilke argumenter finnes for og mot tvang i vitenskapelig 

litteratur, hos anoreksipasienter som får ernæringsbehandling med sonde?» 

 

Jeg vil innledningsvis presisere at til tross for at en overvekt av forskningen innen 

tvangsbehandling av pasienter med AN tar for seg de somatiske forholdene, vil fokuset i 

denne oppgaven ligge på betydning av selve tvangen. Dermed er inkludert forskning gjort på 

ernæringsbehandling med sonde, kun av interesse for denne oppgaven i de tilfellene den er 

administrert med tvang. 

  

1.1 Begrunnelse for valg av tema 

Hvordan psykiatrien benytter seg av tvang for å behandle personer i enkelte pasientgrupper er 

til stadighet et tema i samfunnsdebatten. Generelle diskusjoner knyttet til bruken av tvang 

innen psykiatrien preger fra tid til annen nyhetsbildet, i tillegg til mer inngående debatt knyttet 

til behandlingen av spiseforstyrrelser.  

 

Blant annet er det blitt presentert journalistikk som retter kritikk mot hyppig eller ulovlig bruk 

av tvang (Åsebø & Norman, 2016) og kronikker der det stilles spørsmål ved måten 

helsevesenet behandler AN og måler fremgang i gram og kilo (Senneset, 2016). 

 

Vi har sett saker som straffesaken der en 13 år gammel jente døde av avmagring på en hytte i 

Valdres nyttårsaften 2015 (Wernersen & Acharki, 2017). Videre har pasienter fortalt om sine 

personlige erfaringer og refleksjoner rundt tvang de opplevde under behandling slik som 

Marloes Bijl gjorde i Aftenposten (Fuglehaug, 2016). Det ble også nylig publisert en artikkel 

av NRK om hvordan det gikk med en av deltakerne i etterkant av innspilling av tv-serien 

“Helene sjekker inn” der Caroline forteller om sin sykdom og hvordan helsevesenet ikke 

lenger har behandling å tilby henne (Sandvig, 2020). Spørsmål om når det er rett å iverksette 
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tvangstiltak kan være utfordrende vurderinger for helsepersonell. Selv om det i mange tilfeller 

er tydelig at intervensjon med tvang er strengt nødvendig for å redde liv og helse akutt, er det 

ofte mindre tydelig hvilken betydning og effekt bruk av tvang har for pasienten. Ved å lære 

mer om dette kan det gjøre jobben med de etiske og medisinske vurderingene ikke bare 

enklere, men også med større grad av tyngde sikre at riktig avgjørelse blir tatt i hvert enkelt 

tilfelle. 

 

1.2 Presentasjon av problemstilling 

Tilstanden AN har interessert meg særlig på grunn av at denne alvorlige sykdommen rammer 

unge mennesker og at den medisinsk befinner seg både i somatikk og psykiatri. Sett i lys av at 

AN er den dødeligste psykiatriske sykdommen har det vært begrenset fokus på lidelsen i 

undervisning så langt i studieløpet (Andreassen, Malt, Malt & Melle, 2020, s.297). Videre er 

mitt inntrykk at populære lærebøker i psykiatri ikke har fokus på tvangen denne 

pasientgruppen kan oppleve under behandling. 

 

Alt helsepersonell som har sitt virke innen medisinfaget står til stadighet overfor ulike etiske 

problemstillinger. Helsepersonell må kontinuerlig vurdere og ivareta etiske prinsipper i møte 

med hver enkelt pasient de behandler. Etikken eksisterer med andre ord i det daglige som en 

parallell i alt arbeid innenfor helsefaget. Et sentralt prinsipp i etikkfaget, så vel som i 

medisinfaget, er å veie fordeler opp mot ulemper og vurdere ut i fra dette om en handling er 

etisk forsvarlig å gjennomføre eller ikke.  

 

Alvorlig syke anoreksipasienter kan under behandling oppleve å bli utsatt for tvang. Dersom 

den akutte situasjonen til pasienten tilsier det kan tvang benyttes for å oppnå nødvendig 

innleggelse ved fravær av pasientsamtykke. Videre finnes ulike typer tvang, deriblant 

tvangsernæring. En måte å administrere næring på er gjennom nasogastrisk sonde, som av 

ulike årsaker benyttes av pasienter frivillig eller ved tvang. Et eksempel på bruk av 

nasogastrisk sonde med tvang, er blant tvangsinnlagte alvorlig syke anoreksipasienter som 

motsetter seg inntak av næring og er lagt inn på tvang. 

 

Utfordringer knyttet til bruk av tvang under behandling av pasienter med diagnosen anorexia 

nervosa bringer til bords en rekke interessante og viktige etiske spørsmål. Med dette som 

utgangspunkt vil jeg i min prosjektoppgave se nærmere på betydningen av bruk av tvang blant 
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pasienter med anorexia nervosa og hvilke argumenter eksisterende litteratur presenterer for og 

mot tvang i behandling. Problemstillingen for prosjektoppgaven er som nevnt innledningsvis: 

  

«Hvilken betydning har tvang og hvilke argumenter finnes for og mot tvang i vitenskapelig 

litteratur, hos anoreksipasienter som får ernæringsbehandling med sonde?» 

  

For å tydeliggjøre problemstillingen ser jeg på hvilke effekter tvang fører med seg, hvilken 

betydning dette har for pasientene i tillegg til å kartlegge hvilke argumenter som finnes for og 

mot bruk av tvang. På bakgrunn av dette har jeg utarbeidet to forskningsspørsmål: 

F1: Hva er betydningen av tvang, inkludert effekter av tvangen? 

F2: Hva er argumenter for og mot bruk av tvang i behandling av pasienter med AN? 

 

1.2.1 Tidligere forskning på området 

Etter den innledende fasen av arbeidet med denne oppgaven satt jeg igjen med et inntrykk av 

at eksisterende forskning og litteratur på feltet i all hovedsak har tatt for seg effekt av 

behandling målt i vektoppgang, BMI, elektrolyttforstyrrelser og andre somatiske markører. 

Det finnes vesentlig mindre materiale som tar for seg effekt av tvang. På bakgrunn av dette vil 

jeg gjennom oppgaven omtale tvang i behandling av pasienter med AN fra et overordnet 

perspektiv og forsøksvis trekke paralleller til ernæringsbehandling med sonde under tvang der 

det er relevant. To litteraturstudier er inkludert i denne oppgaven og vil refereres til når 

resultater skal presenteres, tematikken belyst i et av disse studiene er dels overlappende med 

denne oppgavens problemstilling. Begge disse litteraturstudiene konkluderer med at det både 

er for lite og for dårlig forskning på konsekvensene av tvang. I utgangspunktet var det nettopp 

konsekvenser av tvang jeg ønsket å lære mer om gjennom arbeidet med denne oppgaven. For 

å unngå å sitte igjen med et for tynt datagrunnlag har jeg derfor valgt en bredere tilnærming 

som inkluderer betydningen av tvang, samt argumenter for og mot bruken av tvang i 

behandling av pasienter med AN. 

 

1.3 Begrepsavklaring 

Anorexia nervosa er en type spiseforstyrrelse med spesifikke diagnosekriterier. I hovedtrekk 

medfører tilstanden at vekten holdes 15% under forventet vekt eller BMI ≤ 17,5 og at dette er 
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selvfremkalt ved unngåelse av mat som kan medføre vektoppgang. I tillegg har pasientene en 

forstyrret kroppsoppfatning (Helsedirektoratet, 2017). 

 

Med formell tvang menes det i denne oppgaven all tvang som utøves etter et juridisk vedtak 

er fattet. Pasienter kan også oppleve press og maktutøvelse fra helsepersonell eller andre i 

forbindelse med frivillig behandling, dette går under uformell tvang.  

 

Begrepet tvangsernæring vil i denne oppgaven brukes om ernæring som gis under behandling 

uten pasientens samtykke. Sondeernæring er en administrasjonsform for ernæring der 

næringen gis gjennom et elastisk rør, også kalt sonde. I denne oppgaven er det hovedsakelig 

nasogastrisk sonde som omtales, der sonden føres gjennom nesen og ned til ventrikkelen der 

næringen gis.  

 

1.4 Norsk helselovgivning 

Innenfor psykiatrien møter helsepersonell utfordringer som krever kjennskap til norsk 

helselovgivning. Dette inkluderer avveininger knyttet til behandling av pasienter med AN, 

særlig i de tilfellene der alvorlighetsgraden tilsier at pasienten bør legges inn. I de tilfellene 

pasienten motsetter seg behandling må helsepersonell forsikre seg om at eventuelle tiltak er i 

tråd med gjeldende lovverk. 

I psykisk helsevernloven er det særlig kapittel 3 og kapittel 4 som er av relevans for denne 

prosjektoppgavens problemstilling. Bakerst i oppgaven er §3-3 (vedlegg 2) og §4-4 (vedlegg 

3) fra psykisk helsevernloven gjengitt i sin helhet. 

Hovedregelen er at psykisk helsevern først kan ytes etter samtykke fra pasienten selv. Bruk av 

formell tvang reguleres i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 

helsevernloven). I kapittel 3, §3-3 finner vi vilkårene som må ligge til grunn for at tvungent 

psykisk helsevern kan vedtas. Blant disse vilkårene er at vedkommende har en “alvorlig 

sinnslidelse”, jf. §3-3 første ledd nr.3. Begrepet alvorlig sinnslidelse er et juridisk begrep og 

ikke en diagnose, men omfatter ofte psykoser og andre alvorlige lidelser med et tilsvarende 

funksjonsnivå som ved psykose (Husum, Hem, Pedersen & Aarre, 2019, s.192). 

Funksjonssvikten vurderes i et helhetsbilde av pasienten, men en høyesterettsdom har slått 
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fast at livstruende lav vekt som følge av anoreksi kan sidestilles med alvorlig sinnslidelse i 

lovens forstand (Andreassen et al., 2020, s.302). 

I forlengelsen av sykdomsvilkåret må ett av følgende tilleggskriterier være oppfylt: 

farekriteriet eller behandlingskriteriet (Husum et al., 2019, s.192). Farekriteriet er at personen 

er til fare for sitt eget eller andres liv eller helse. Behandlingskriteriet er at vedkommende har 

behov for behandling for å hindre vesentlig forverring av sin tilstand eller hindre at utsiktene 

for bedring reduseres. 

I kapittel 4 av psykisk helsevernloven finner vi i §4-4 vilkåret om at pasienten må mangle 

samtykkekompetanse. Dette vilkåret gjelder dersom pasienten er til fare for egen helse, men 

dersom det er fare for eget liv bortfaller kravet om at pasienten må mangle 

samtykkekompetanse (Husum et al., 2019, s.193). I samme paragraf finner vi at undersøkelse 

og behandling som innebærer et alvorlig inngrep ikke kan gjennomføres, men med to unntak. 

Ett av disse unntakene lyder: “som ledd i behandling av pasient med alvorlig spiseforstyrrelse, 

kan det gis ernæring såfremt dette fremstår som et strengt nødvendig behandlingsalternativ”, 

jf. §4-4 andre ledd, bokstav b (www.lovdata.no). 

 

1.5 Etikk 

Som tidligere nevnt står etikk sentralt i utøvelsen av legeyrket, så vel som i det daglige 

arbeidet til alle som har sitt virke innenfor helsevesenet. Helsepersonell er i langt større grad 

enn mange yrkesgrupper nødt til å forholde seg til grunnleggende etiske prinsipper hver 

eneste dag. For å kunne gi syke og trengende behandling må helsepersonell kontinuerlig ta 

vurderinger for å avgjøre hvorvidt en handling er rett eller gal og om hvorvidt fordelene en 

handling fører med seg veier opp for eventuelle ulemper. 

 

Autonomiprinsippet omfatter respekt for pasientens selvbestemmelse og er et sentralt prinsipp 

innenfor helse, så vel som i demokratiet som institusjon og i menneskerettighetene (Pedersen 

& Aarre, 2019, s.153). I helsevesenet må det foreligge et informert samtykke før helsehjelp 

ytes, noe som åpner for at pasienten kan velge å frastå fra behandlingen helsepersonell tilbyr 

(Pedersen & Aarre, 2019, s.154). I begrepet informert samtykke ligger det at pasienten skal ha 

mottatt nødvendig informasjon om behandlingen som tilbys, samtykket må være gitt frivillig 

av pasienten selv. I tillegg forutsetter det at pasienten innehar samtykkekompetanse (Pedersen 



 10 

& Aarre, 2019, s.154). Til tross for nevnte kriterier kan det være vanskelig å vurdere om det 

foreligger informert samtykke eller ikke. Der det rår tvil, som eksempelvis i enkelte tilfeller 

der pasienter med AN behandles med tvangsernæring, støter man også på etiske dilemma som 

gjør seg aktuelle i denne oppgavens vei mot å besvare valgte problemstilling. I boka “etikk i 

psykiske helsetjenester” er et av spørsmålene som stilles i denne sammenheng: “kan vi snakke 

om frivillighet hvis vi vet det ender opp med tvang, dersom pasienten ikke samarbeider?” 

(Pedersen & Aarre, 2019, s.155). Ved behandling av pasienter med alvorlig AN er dette et 

særlig aktuelt spørsmål da det er enkelt å se for seg at pasienter som motsetter seg behandling, 

vil kunne legges inn på tvang for å redde liv. Da blir spørsmålet om de som velger å 

behandles frivillig hadde reell frivillighet eller ikke.  

 

La oss se for oss et tilfelle der en pasient med en alvorlig sinnslidelse, som også mangler 

samtykkekompetanse, kan ønske å motta frivillig behandling. I en slik situasjon må vi se til 

lovverket. Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven §4-3 femte ledd skal pasienten i et slikt 

tilfelle registreres på samme måte som der man ikke oppnår samarbeid, ved bruk av tvungent 

psykisk helsevern (Pedersen & Aarre, 2019, s.160).   

 

En forutsetning for å kunne gi et informert samtykke er at pasienten er samtykkekompetent. 

Samtykkekompetanse innebærer at en person er i stand til å ta beslutninger som er 

meningsfulle (Pedersen & Aarre, 2019, s.156). Samtykkekompetanse er fluktuerende i den 

forstand at en person kan være samtykkekompetent her og nå, men ikke nødvendigvis i 

morgen. Følgelig må samtykkekompetanse vurderes fortløpende ut fra tid, sted og situasjon 

(Pedersen & Aarre, 2019, s.156). For å vurdere samtykkekompetanse vurderes som regel fire 

parametere: om pasienten er i stand til å forstå informasjon som gis, anerkjenne hvilken 

relevans informasjonen har for pasienten selv og vedkommendes situasjon, om pasienten kan 

resonnere ut fra den relevante informasjonen som er gitt og om pasienten er i stand til å ta et 

valg og uttrykke dette (Pedersen & Aarre, 2019, s.157). 

 

Velgjørenhetsprinsippet er et annet viktig prinsipp innenfor etikken. Dette prinsippet baserer 

seg på hensynet til pasientens eget beste, et ønske om å yte omsorg overfor pasienten og å 

forebygge lidelse (Husum et al., 2019, s.199). Prinsippet om velgjørenhet er en viktig 

grunnmur i spørsmål om tvangsbehandling av pasienter både fra et etisk ståsted, men også 

juridisk i henhold til psykisk helsevernloven. Vurderingen av hva som er til pasientens beste 

er en avveining av mulige konsekvenser ved behandlingen. Ved å ta stilling til både fordeler 
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og ulemper, skal det ut fra dette vurderes om fordelene er større enn eventuelle ulemper for 

pasienten. Denne avveiningen tar oss til et av de viktigste etiske prinsippene innenfor 

legeyrket, nemlig ikke skade-prinsippet. Sett i sammenheng med bruk av tvang er det viktig å 

ta stilling til hvorvidt tvangen kan medføre krenkelse eller ytterligere skade for pasienten før 

behandlingens oppstart (Husum et al., 2019, s.201).  

 

I tillegg skal det nevnes at når det er snakk om tvang, velgjørenhet og konsekvenser med 

potensiell skade er mangelen på kunnskap et etisk problem i seg selv fordi behandling i 

helsevesenet har som grunnpilar å skulle være kunnskapsbasert (Husum et al., 2019, s. 200). 

Behandling med tvang bringer med seg krevende problemstillinger. Når man som 

helsepersonell skal overveie etiske problemstillinger er det viktig å evne og se helheten i 

situasjonen. Det er ikke slik at ett etisk prinsipp veier tyngre enn de andre. De ulike 

prinsippene og øvrige hensyn må derfor tas med når betraktningen gjøres og veies opp mot 

hverandre for å kunne begrunne en handling (Husum et al., 2019, s. 199). 

 

2.0 METODE 

Begrepet metode kommer fra det greske ordet “methodos” som betyr å følge en bestemt vei 

mot et mål (Tranøy, 2019). Hvilken metodiske fremgangsmåte som velges vil avhenge av 

studiens formulerte problemstilling (Friis & Vaglum, 2002, s.159). Uavhengig av hvilken 

forskningsmetode som benyttes vil ikke metoden kunne bevise noe, men i beste fall antyde 

sammenhenger og sannsynliggjøre dem (Malterud, 2017, s.40). Det vil i denne delen av 

oppgaven gis en innføring i hvilke metodiske valg som er tatt og bakgrunnen for disse 

valgene. Først, vil det redegjøres for valg av forskningsdesign og deretter om litteraturstudie 

som metode. Videre presenteres søkestrategi og litteratursøk for å vise hvordan dataene ble 

samlet inn, samt hvordan disse ble analysert og diskutert. 

 

2.1 Valg av forskningsdesign 

For å innhente informasjon om den gitte tematikken samt besvare problemstilling og 

forskningsspørsmålene tilknyttet denne fant jeg det hensiktsmessig å velge en metode som gir 

anledning til å en bred tilnærming. Litteraturstudie som metode er et godt utgangspunkt for å 

samle mye informasjon fra ulike kilder og dermed belyse temaet fra forskjellige 

innfallsvinkler. Forskningsdesignet for denne oppgaven tar derfor utgangspunkt i å innhente 
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informasjon om konkrete, målbare effekter samt mer kvalitative beskrivelser av tvangens 

betydning og argumentasjon knyttet til bruken av tvang. 

 

Denne tilnærmingen er hensiktsmessig fordi tvang og behandling av pasienter med AN er 

krevende tematikk og dermed et vanskelig forskningsfelt. Enkelte forskningsdesign, for 

eksempel en randomisert kontrollert studie, er mindre egnet både etisk og juridisk. Bruk av 

tvang kan i tillegg oppleves som et tabubelagt tema. Det kan tenkes at det snakkes lite åpent 

om betydningen av tvang sett i forhold til forekomsten både blant helsepersonell og pasienter. 

Det er i tillegg rimelig å anta at det foregår mer tvang enn hva som dokumenteres og 

fremkommer av forskning, og jeg ser for meg at det ville vært utfordrende å få både 

institusjoner og ikke minst pasienter til å stille opp i en studie som tar for seg et sensitivt tema. 

Ettersom store deler av arbeidet med denne oppgaven er utført i en tid preget av en pågående 

pandemi, er jeg i etterkant takknemlig for at det valgte forskningsdesignet sikret en bred 

tilnærming, der jeg ikke var avhengig av pasientkontakt eller innpass på institusjoner.  

 

2.2 Litteraturstudie som metode 

En litteraturstudie er en type studie som samler informasjon fra flere skriftlige kilder og 

systematiserer kunnskapen som er avdekket. For å systematisere informasjon må det samles 

inn data som deretter gjennomgås med et kritisk blikk for til slutt å sammenfatte dette til en 

samlet tekst (Thiedemann, 2017, s. 79-80). Videre kan litteraturstudier deles inn i to typer: 

systematisk oversikt og samfunnsrelatert oversikt, hvorav denne prosjektoppgaven faller inn 

under sistnevnte. Det er flere fordeler ved å benytte litteraturstudie som metode, blant annet 

får man en bred forståelse av feltet ved å se på ulike kilder som belyser det aktuelle temaet. 

Ettersom men gjennom en litteraturstudie samler og sammenligner informasjon fra flere kilder 

oppstår ofte interessante diskusjoner på grunnlag av at kildene ikke nødvendigvis trekker 

samme konklusjon eller har ulik innfallsvinkel til temaet. 

 

2.3 Søkestrategi 

Med søkestrategi menes hvordan man systematisk går frem for å finne den informasjonen 

man leter etter. Det defineres et utgangspunkt for hva man er interessert i å finne informasjon 

om, for dette formålet har jeg i denne oppgaven valgt å benytte PICO-modellen.  
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2.3.1 PICO-modellen 

For å gi struktur og klargjøre spørsmålet for litteratursøk, utvelgelse og vurdering av funnene 

brukte jeg PICO-modellen (figur 1). For sammenligning (C) ble det valgt å ikke avgrense 

dette da noen sammenligner med pasienter som behandles frivillig, mens andre ikke 

sammenligner i det hele tatt, eksempelvis i kvalitative studier som bruker intervjumetode. I 

denne oppgavens problemstillingen var jeg interessert i tvang i seg selv, uavhengig av hva det 

ble sammenlignet med. Tilsvarende ble det ikke avgrenset på utfall/resultater (O) da alle typer 

utfall er av interesse for å undersøke virkninger og bivirkninger av tvang hos pasienter med 

AN. 

P Populasjon eller problem Pasienter med anorexia nervosa 

I Intervensjon Tvang 

C Sammenligning Alle 

O Utfall/resultater Alle 

Figur 1: viser oppsett av PICO-modellen. 

2.3.2 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Ettersom et litteratursøk potensielt kan gi mange treff, er det viktig at man i forkant av søket 

har reflektert rundt hva man er på jakt etter. For å kunne avgjøre hvilken vitenskapelig 

litteratur som skal inkluderes og avgrense hensiktsmessig er det viktig med inklusjons- og 

eksklusjonskriterier. Inklusjonskriteriene benyttet i denne oppgaven var at pasientgruppen 

som ble undersøkt eller omtalt oppfylte kriteriene for diagnosen anorexia nervosa og at 

behandlingen omfattet tvang slik det fremkommer av PICO-modellen over. 

 

Opprinnelig var det ønskelig å utelukkende inkludere pasienter som ble behandlet med 

ernæringsbehandling i form av sondeernæring på tvang. Det var derimot ikke mulig å sette 

dette som et fast inklusjonskriterie, da testsøk resulterte i for få inkluderte artikler å jobbe 

videre med. Ettersom et inklusjonskriterie var at pasientgruppen måtte oppfylle 

diagnosekriteriene for anorexia nervosa, ekskluderes andre former for spiseforstyrrelser. 

Behandling med tvang var som nevnt et inklusjonskriterie og forskning på pasienter som 



 14 

utelukkende mottok frivillig behandling ble dermed ekskludert. I tillegg ble forskningsartikler 

skrevet på andre språk enn engelsk, norsk, dansk eller svensk ekskludert. Artikler måtte la seg 

innhente i fulltekst, enten ved å ligge ute for nedlastning eller via innlogging med uio-bruker, 

for å bli inkludert. 

 

2.3.3 Litteratursøk 

Det ble i startfasen av arbeidet med prosjektoppgaven gjennomført testsøk i Pubmed for å 

foreta en kartlegging av fagfeltet. I det første søket valgte jeg å avgrense basert på årstall. Søk 

med avgrensning for publikasjonsdato nyere enn 2015, de siste fem år, genererte kun 6 treff. 

Som følge av få treff utvidet jeg dermed søket til å inkludere vitenskapelig litteratur fra de 

siste ti år, og fikk da 26 treff. Innledningsvis forventet jeg å få opptil flere hundre treff, og ble 

derfor litt overrasket da det viste seg å ikke være tilfelle. Jeg forstod raskt etter disse søkene at 

det ikke var forsket så mye på temaet som jeg trodde. Som følge av dette valgte jeg å ikke 

avgrense basert på publikasjonsår og åpnet dermed for forskning fra alle tidsperioder.  

 

Før jeg begynte å søke i de ulike databasene opprettet jeg et excel-dokument der jeg under én 

fane systematiserte søkene og treffene de ga. Søkene ble ført opp med dato, database, 

søkeord, avgrensninger, antall treff og type søk. I samme fane førte jeg deretter en oversikt 

over alle artiklene hvert søk ga. I denne oversikten førte jeg opp kortfattet informasjon om 

hva de ulike artiklene handlet om, før jeg fargekodet hver artikkel. Grønn markering 

representerte publikasjoner av interesse, mens orange var mulig interessante. Artikler som 

skulle forkastes ble farget i rødt.  

 

Alle artiklene ble nummerert ut fra hvilket nummer de kom opp som i resultatlisten i sine 

respektive databaser og respektive søk. På denne måten registrerte jeg hvilke artikler som var 

duplikater på tvers av databasene i excel-dokumentet. For hvert søk i én database kryssjekket 

jeg for duplikater mot tidligere søk i de andre databasene benyttet. Deretter skraverte jeg 

duplikater i blått og noterte hvilket nummer i hvilken database den aktuelle artikkelen var et 

duplikat av.  

 

Jeg tok utgangspunkt i de mest anerkjente og brukte databasene i litteratursøket og valgte de 

databasene som jeg anså som mest relevante for min oppgave. Universitetsbibliotekets 

nettside har listet opp ulike databaser med stikkord som beskriver fagfeltene databasene 
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dekker og her fant jeg at Pubmed, Medline, Epistemonikos og Psycinfo var mest treffende 

databaser for denne prosjektoppgaven.  

 

Jeg gjennomførte et litteratursøk i Pubmed 07.12.20 og i databasene Medline, Epistemonikos 

og Psycinfo den 08.12.20. Det samme søket ble gjennomført i alle databaser med de samme 

avgrensningene, mens det i Medline i tillegg ble utført et avansert søk med databasens egne 

funksjoner for blant annet «explode». Søket i Pubmed ble gjort med søkeord «anorex* AND 

coerc*» uten avgrensninger og dette genererte 54 treff. Disse ble gjennomgått og artikler på 

språk utover engelsk, norsk, dansk eller svensk ble forkastet, blant annet tre artikler på 

henholdsvis polsk, tysk, spansk og hebraisk. Det samme søket ble gjennomført i 

Epistemonikos med 7 treff der alle allerede var blant resultatene fra søket i Pubmed. Søket i 

Medline ga 54 treff, der samtlige var duplikater fra funn i Pubmed. Det avanserte søket i 

Medline ble ved bruk av søkemotorens funksjoner for «explode» følgende: «exp feeding and 

eating disorders OR exp anorexia nervosa OR exp anorexia AND informed consent OR exp 

coercion OR personal autonomy». Dette genererte 142 treff og ble derfor avgrenset til full 

tekst og engelsk språk som resulterte i 10 treff hvorav 3 var duplikater fra tidligere søk. Den 

siste databasen som ble brukt var Psycinfo med samme søkeord som i de andre databasene, 

«anorex* AND coerc*», og ga 61 resultater, hvorav 31 av dem var duplikater fra søk i andre 

databaser. 

 

2.3.4 Dataanalyse 

Totalt resulterte søkene i de fire databasene i 186 treff totalt, der 95 av dem var duplikater. 

Dermed gjenstod 91 ulike artikler som ble gjennomgått og 12 artikler ble forkastet basert på 

tittel. 68 artikler ble forkastet på bakgrunn av abstract og 5 artikler ble forkastet etter 

gjennomgang av fulltekst. Som resultat stod jeg igjen med 6 aktuelle artikler som ble vurdert 

som relevante for denne prosjektoppgavens problemstilling. Figur 2 fremstiller litteratursøket 

og dataanalysen i et flytskjema. 

 

Totalt ble 11 artikler gjennomgått i fulltekst. Relevant innhold ble uthevet ved hjelp av 

markeringspenner. Deretter ble den uthevede informasjonen satt opp i en ny fane i excel-

dokumentet for å vurdere tekstens innhold mer inngående. Slik var jeg i stand til å behandle 

det vitenskapelig materialet nøye, i tillegg til å oversiktlig sette artiklene opp mot hverandre 

for sammenligning. På denne måten dannet jeg meg en oversikt over hvilke artikler som tok 
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for seg relevante spørsmål. Denne fremgangsmåten gjorde det tydelig hvilke artikler som 

bidro med innsikt relevant for min problemstilling og etter nøye vurdering ble 6 artikler til 

slutt inkludert. Videre organiserte jeg artiklene ved hjelp av samme tall som de opprinnelig 

ble tildelt. Dette sikret at jeg enkelt kunne gå frem og tilbake mellom fanene for å finne den 

aktuelle artikkelen dersom det var et konkret innhold jeg ønsket å lese om igjen. 

 

2.3.5 Forkastet litteratur 

Artiklene som ble forkastet ble fjernet av ulike grunner, men hadde alle til felles at de ikke var 

treffende for denne oppgavens problemstilling. En del av de forkastede artiklene handlet om 

prosessen rundt selve innleggelsen og inntakssamtalen, hvordan helsepersonell bør forholde 

seg til pasienter som behandles for AN på tvang og forekomst av komorbiditet hos 

pasientgruppen uavhengig av type behandling. Flere artikler tok for seg somatiske forhold ved 

frivillig behandling av AN og forholdet mellom behandler og pasient. Spredningen i hva 

artiklene handlet om var stor og ovennevnte er eksempler på årsaker til at artikler ble 

forkastet. 

 

Det finnes forskning som undersøker effekt av PEG-sonde, nasogastrisk sonde og intravenøs 

ernæring. En overvekt av forskningsartikler innen fagfeltet har tatt for seg somatiske forhold 

som BMI ved innleggelse i forhold til ved utskrivelse, vektoppgang i løpet av behandlingen 

og elektrolyttforstyrrelser for å nevne noe. En del av disse studiene undersøker effekten av 

sondeernæring gitt som frivillig supplement til tradisjonell matplan og sammenligner 

somatiske forhold med en gruppe pasienter som ikke mottar supplement. Disse studiene ser 

derimot ikke på betydningen av tvang og var derfor ikke relevante for videre arbeid. 
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Figur 2: flytskjema som viser litteratursøket og dataanalyse. 
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3.0 RESULTATER 

Jeg vil i denne delen av oppgaven presentere de funnene som ble gjort gjennom innsamling av 

litteratur fra litteratursøket og gjennomgang av de forskningsartiklene som ble inkludert i 

denne oppgaven. Resultatene presenteres i en tabell (vedlegg 1) for å gi oversikt, i tillegg til 

en skriftlig gjennomgang av funnene. Forskningsartiklene som ble inkludert adresserer ulike 

aspekter av tvang: pasienterfaringer, sondeernæring, korttids- og langtidsvirkninger og etiske 

overveielser for å nevne noe. De favner således bredt og presenterer funn og ulike 

perspektiver som til sammen bidrar til å svare på oppgavens problemstilling. Resultatene vil 

legges frem, organisert under de to forskningsspørsmålene F1 og F2. 

 

3.1 F1: Hva er betydningen av tvang, inkludert effekter av tvangen? 

3.1.1 Pasienterfaringer 

Når det gjelder pasienters holdning til bruk av tvang i behandling av AN har fem av artiklene i 

mer eller mindre grad omtalt dette. Westmoreland, Johnson, Stafford, Martinez og Mehler 

(2017) og Clausen (2020) referer i sine artikler til studier som fant at nesten halvparten (41%) 

av de som motsatte seg behandling ved innleggelse endret mening to uker etter 

tvangsinnleggelsen og så seg enig i at behandlingen var riktig og nødvendig å gjennomføre 

med tvang. Clausen og Jones (2014) brukte i sin systematiske oversiktsartikkel tall fra en 

studie der en tredjedel av pasientene som ble undersøkt ikke ønsket behandling på 

innleggelsestidspunktet og ble lagt inn på tvang. Etter to uker i behandling hadde 43% av 

disse endret mening og mente at bruken av tvang var nødvendig (Clausen & Jones, 2014). 

 

I litteraturstudien til Clausen (2020) ble det i tre studier funnet, hvorav Tan, Stewart, 

Fitzpatrick og Hope (2010) tilfredsstiller inklusjonskriteriene for denne prosjektoppgaven, at 

pasienter med AN rapporterer at bruk av tvang er nødvendig, livreddende og et tegn på at 

behandlere bryr seg. Likevel ser pasientene i stor grad på tvang som en form for straff og noe 

som burde være kortvarig eller til og med forbudt (Seed et al., 2016; Tan et al., 2003; Tan et 

al., 2010, referert i Clausen, 2020). Noen pasienter mener tvang bør brukes på et tidlig 

stadium i sykdommen, mens andre er av den oppfatning at man bør ha rett til å velge å dø av 

sin AN (Clausen, 2020). Synet om at enkelte pasienter skal få mulighet til velge å dø av sin 

AN argumenterer også Draper (2000) for i sin publikasjon. Mer inngående om Drapers 

refleksjoner knyttet til pasientgruppen følger under 3.2. 
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I den systematiske oversiktsartikkelen til Clausen og Jones (2014) vises det til to studier, 

deriblant Tan et al. (2010), som undersøkte meningene til pasientene og deres mødre om bruk 

av tvang. Funnene viste at majoriteten av de som ble spurt mente at det var riktig å bruke 

tvang der risikoen for død var høy dersom det ikke ble gitt behandling. Carney, Tait, 

Wakefield, Ingvarson og Touyz (2005) skriver i sin publikasjon at: “patients are usually clear 

that they do not wish to die, but are unable to appreciate that this is a real risk in their 

situation, or that they are suffering for anorexia nervosa” (Carney et al., 2005, s.27). 

  

Studien til Tan et al. (2010) er en kvalitativ studie med semi-strukturerte intervjuer av 

pasienter som tidligere har blitt behandlet for AN. Det var enighet blant deltakerne om at 

formell tvang var rettferdiggjort for enkelte pasienter og alle sa seg enige i at tvang var 

akseptabelt i behandling av AN dersom det var nødvendig for å redde liv (Tan et al., 2010). 

Om bakgrunnen for dette synet skriver Tan et al. (2010, s,15): “The central reason that 

participants gave to justify compulsory treatment was that no one should die from a treatable 

disorder as such a death would be a waste of life”. Dette synet var i stor grad farget av 

deltakernes egne opplevelser av tvang og risiko for eget liv og helse (Tan et al., 2010). Flere 

av de som deltok i studien snakket om hvordan de selv hadde motsatt seg behandling og på et 

tidspunkt var uenig i behandling med tvang, men uttrykker i ettertid takknemlighet for 

behandlingen de fikk (Tan et al., 2010). Selv om samtlige deltakere mente det var rett å bruke 

tvang for å redde liv, var det ulike syn på bruk av tvang som behandling for den psykiatriske 

sykdommen AN i seg selv. To av deltakerne mente at formell tvang kunne være nyttig i en 

tidlig sykdomsfase, mens de fleste mente at tvang var unødvendig i de tilfeller der liv ikke 

stod i fare, med grunnlag i at tvang ikke behandler sykdommen i seg selv (Tan et al., 2010). 

De fleste mente at vellykket behandling krever en grad av samtykke og samarbeid fra 

pasienten selv og at tvang i seg selv kan være skadelig (Tan et al., 2010). Noen av de som 

hadde opplevd tvang rapporterte at de ikke opplevde dette som negativt. Disse pasientene 

opplevde tvangen som hjelpende, omsorgsfull og støttende (Tan et al., 2010). Enkelte av disse 

pasientene mente også at det ville være upassende for foreldre og helsepersonell å overlate 

valget om behandling til pasienten (Tan et al., 2010). Et fåtall av deltakerne rapporterte at 

tvangen opplevdes negativt og ikke til hjelp i prosessen av å skulle bli frisk eller bedre og at 

tvangen medførte en følelse av å bli avvist, bagatellisert eller straffet (Tan et al., 2010).  
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3.1.2 Formell og uformell tvang 

Selv om uformell tvang intuitivt virker mindre dramatisk enn formell tvang, medfører 

uformell tvang at pasienten føler tap av sin autonomi og det er derfor ønskelig å etterstrebe 

frivillig innleggelse gjennom gode terapeutiske allianser, ærlig dialog og motiverende 

intervensjoner der det er mulig (Clausen, 2020). Likevel brukes uformell tvang og andre 

former for kontroll som verktøy og er hyppigere brukt fordi formell tvang sees på som mer 

ødeleggende for pasient-terapeut-forholdet (Carney et.al., 2005). Carney et al. (2005) 

konkluderer i sin studie blant annet med at bruk av formell tvang forekommer sjelden, selv 

innenfor spesialistenheter som behandler akutte og kroniske sykdomstilfeller av AN. Tan et 

al. (2010) legger til grunn for sin studie litteratur som viser at uformell tvang i noen tilfeller 

brukes for å overbevise pasienter om å motta behandling eller trusler om formell tvang  for å 

oppnå samtykke til behandling. 

 

Kun 2 av de 29 pasientene som var med i den kvalitative studien hadde opplevd formell, 

juridisk tvang, mens 15 av 29 hadde opplevd tap av autonomi i forbindelse med behandling 

(Tan et al., 2010). Deltakerne beskrev mange ulike typer press for å godta frivillig behandling 

uten bruk av juridiske midler og opplevde tap av autonomi i forbindelse med behandlingen 

(Tan et al., 2010). Likevel uttrykte flertallet av deltakerne at bruk av uformelle pressmidler 

ikke var noe negativt eller uetisk i seg selv og at formell tvang generelt er et verre alternativ 

enn uformell tvang (Tan et al., 2010). Om formell tvang og deltakernes oppfatning av dette 

skriver Tan et al. (2010, s.16): “there was a view that being placed on a compulsory detention 

order would be highly stigmatizing, and would affect their future, particularly with regard to 

their careers”. Tan et al. (2010) konkluderer blant annet med at deltakerne var mer opptatt av 

forholdet til helsepersonell og sine foreldre under behandlingen enn hvorvidt de ble behandlet 

på tvang eller ikke og uttrykte at dette var en viktigere faktor for hvordan behandlingen ble 

oppfattet. 

 

3.1.3 Sondeernæring 

Bruken av sondeernæring er hyppigere brukt i behandling av pasienter med AN innlagt på 

tvang enn hos pasienter som er innlagt frivillig (Clausen & Jones, 2014). Clausen (2020) viser 

til en liten studie som rapporterte om endret atferd: “The subjective implications of 

nasogastric feeding specifically have in a small qualitative study been reported to increase 
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rebellious behavior as well as involuntary measures such as restraint and forced medication” 

(Seed et al., 2016, referert i Clausen, 2020, s.4). Clausen og Jones (2014) påpeker at det i 

tilgjengelig forskning er tydelig mangel på informasjon om typen tvang som utøves og at 

videre forskning må adressere dette. 

 

3.1.4 Korttidsvirkninger 

Ved sammenligning av pasienter som ble lagt inn på tvang og pasienter innlagt frivillig fant 

Clausen og Jones (2014) at pasientene som var lagt inn på tvang hadde lengre innleggelse enn 

de som ble innlagt frivillig. Ved sammenligning av BMI ved utskrivelse mellom de to 

gruppene var resultatene usikre, men pasientene som var lagt inn på tvang hadde en 

signifikant høyere vektøkning ved utskrivelse enn pasientene som ble lagt inn 

frivillig  (Clausen & Jones, 2014). Clausen og Jones (2014) påpeker at eventuelle forskjeller i 

BMI og vektøkning kan være maskert av at behandlingen fortsetter til en forhåndsbestemt 

målvekt er nådd før utskrivelse. Carney et al. (2005) så retrospektivt på 

førstegangsinnleggelser, reinnleggelser ble ekskludert. Forskerne sammenlignet resultatene 

fra tvangsinnleggelser og frivillige innleggelser. De fant at pasienter på tvang statistisk hadde 

lavere sannsynlighet for å nå en like høy BMI ved utskrivelse som de pasientene som ble 

behandlet frivillig (Carney et al., 2005). 

 

3.1.5 Langtidsvirkninger 

Westmoreland et al. (2017) fant at faktorer assosiert med høyere alvorlighetsgrad av AN, slik 

som fysisk eller seksuelt misbruk, hadde betydning for et dårligere langtidsresultat i studien. I 

Clausen og Jones (2014) sin systematiske oversiktsartikkel var det kun tre av de åtte 

inkluderte studiene som hadde data fra oppfølging i etterkant av behandling. En av de tre 

studiene fant at 45% av de på tvang opprettholdt vekten over BMI 17,5, men presenterte ikke 

tall fra gruppen med pasienter som ble behandlet frivillig (Serfaty & McCluskey, 1998, 

referert i Clausen & Jones, 2014). Den andre av de tre studiene fant at pasienter behandlet på 

tvang hadde signifikant bedre resultat ved oppfølging med bedre funksjon i hverdagen og 

normalisering av vekt, sammenlignet med pasienter behandlet frivillig (Ayton et al., 2009, 

referert i Clausen & Jones, 2014). Den siste av de tre studiene rapporterte en signifikant 

forskjell i mortalitet mellom gruppene med mortalitetsrate på 13% i gruppen på tvang mot 3% 

i gruppen med frivillige pasienter (Ramsey et al., 1999, referert i Clausen & Jones, 2014). 
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Clausen og Jones (2014) fant i sin studie at tilgjengelig forskning på langtidsvirkninger av 

tvangsbehandling er begrenset og varierte, noe som gjorde det vanskelig for forskerne å 

konkludere. 

 

3.1.6 Sykdomsbilde 

Både Clausen og Jones (2014) og Watson et al. (2000) referert i Carney et al. (2005) 

presenterer funn som viser at pasienter som tvangsinnleggelses i større grad har et 

sykdomsbilde preget av alvorlige psykiatriske symptomer, høy grad av psykiatrisk 

komorbiditet, flere tidligere innleggelser for sin AN og lengre sykdomsvarighet fra debut sett 

i forhold til pasienter som behandles frivillig. I tillegg presenterer Clausen og Jones (2014) 

funn som viser at de som opplever å bli behandlet ved bruk av tvang, har hatt flere tilfeller av 

selvskading enn de som behandles på frivillig basis. Clausen (2020) setter disse funnene som 

premiss for sin nylige gjennomgang av eksisterende forskning på feltet. Clausen og Jones 

(2014) tolker ovennevnte funn dithen at: “[…] involuntary treatment is not a reaction to the 

severity of eating disorder symptoms alone, but is most likely a response to the complexity of 

the patient's situation as a whole” (Clausen & Jones, 2014, s. 7) 

 

3.1.7 Mortalitet 

Innledningsvis peker Westmoreland et al. (2017) på at vanligste årsak til dødsfall knyttet til 

AN er suicid eller medisinske komplikasjoner. Gjennomsnittlig alder for dødsfall er 34 år, noe 

som gjør AN til den dødeligste psykiatriske sykdommen (Westmoreland et al., 2017) . Ward 

et al. (2015) referert i Westmoreland et al. (2017) sammenlignet mortalitetsraten hos 81 

pasienter som hadde blitt behandlet frivillig mot samme antall pasienter som mottok 

behandling på tvang. Et funn var at mortalitetsraten hos de på tvang var signifikant høyere 

enn de på frivillig behandling de første fem årene etter innleggelsen, men det var ingen 

signifikant forskjell mellom de to gruppene etter 20 år (Ward et al., 2015, referert i 

Westmoreland et al., 2017). Videre fant en annen studie at risikoen for død av AN er høyest 

de første ti årene etter innleggelsen (Franko et al., 2013, referert i Westmoreland et al., 2017). 

Westmoreland et al. (2017) påpeker at forskjellen i dødelighet mellom pasienter som 

behandles frivillig og de som behandles med tvang muligens kan forklares av en initiell 

dårligere fysisk helse ved innleggelse eller en høyere grad av komorbiditet hos denne gruppen 

i forhold til de som behandles frivillig. Funnene til Clausen (2020) knyttet til mortalitetsrate 
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var varierte. Den inkluderte forskningen i Clausen sin litteraturstudie presenterer data der 

pasienter som mottar behandling frivillig sammenlignes med pasienter på tvangsbehandling, 

til tross for at tvang kun benyttes når det er strengt nødvendig. Som følge av dette 

argumenterer hun for at funnene ikke er representative for populasjonen (Clausen, 2020). 

 

3.2 F2: Hva er argumenter for og mot bruk av tvang i behandling av pasienter med AN? 

3.2.1 Tidlig intervensjon 

To av artiklene sa noe om hvordan tvang kan rettferdiggjøres på bakgrunn av tvangens 

virkning på pasientene. Westmoreland et al. (2017) fant at økt grad av kronisk sykdomsbilde 

er en risikofaktor for død hos AN pasienter og påpeker et behov for tidlig intervensjon og ved 

noen tilfeller bruk av tvang tidlig i forløpet da dette vil hindre pasienter i å få et kronisk forløp 

av sykdommen og dermed redusere risiko for død. Clausen (2020) påpeker at 

tvangsbehandling av pasienter med korttids sykdom burde aksepteres i de mest alvorlige 

tilfellene på bakgrunn i at AN har effekt på sykdomsinnsikt som følge av negativ kognitiv 

påvirkning og at tidlig vektøkning er en positiv prediktor for bedret kognitiv funksjon og 

bedre symptombilde. For pasienter som har lidd av AN over lang tid er valg av type 

behandling derimot mer komplekst (Clausen, 2020). 

 

3.2.2 Autonomi og samtykkekompetanse 

Holm et al. (2012) referert i Westmoreland et al. (2017) så på fem pasienter som døde av sin 

spiseforstyrrelse og resultatene tyder på at respekt for pasientens autonomi bidro til det 

dødelige utfallet. Westmoreland et al. (2017) viser til publikasjoner som argumenterer for at 

enkelte pasienter skal få mulighet til å dø med verdighet: “Recently, other authors have noted 

that there is a point at which treatment of anorexia nervosa is futile, and patients with a severe 

and enduring form of the illness should be allowed to die with dignity” (Lopez et al., 2010; 

McKinney, 2015; McKenzie, 2015, referert i Westmoreland et al., 2017, s.422). 

 

Den kvalitative studien til Tan et al. (2010) fant gjennom intervjuer med pasienter behandlet 

for AN at ingen av deltakerne mente det var rett å la pasienten selv bestemme at hun/han 

skulle få dø av sin AN som resultat av å respektere deres autonomi. Clausen (2020) påpeker at 

tradisjonell behandling av spiseforstyrrelser fokuserer på normalisering av vekt og spisevaner, 
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og om nødvendig gjennom bruk av tvang, ikke nødvendigvis er den beste fremgangsmåten for 

pasienter med alvorlig og langvarig AN. Dette begrunner Clausen (2020) med at tvang kan 

resultere i å ikke respektere pasientens egne ønsker eller medføre protester og utagerende 

atferd, særlig hos pasienter med flere mislykkede behandlingsforsøk. 

 

Om etiske utfordringer skriver Clausen (2020) blant annet følgende om ikke skade-prinsippet 

i forbindelse med tvangsbehandling: “It is possible to fail the Hippocratic Oath (first, do no 

harm) both by initiating involuntary treatment and by not initiating it” (Kaplan & Miles, 2016; 

Yager et al., 2016, referert i Clausen, 2020, s.6). 

 

Draper (2000) viser til litteratur som argumenterer for at gjentatt tvangsernæring reduserer 

sjansene for at pasienten på lang sikt oppnår remisjon og stiller seg tvilende til om det er i 

pasientens beste interesse å bli utsatt for et regime med tvangsernæring i mer enn noen få 

tilfeller. Draper (2000) anerkjenner i sin publikasjon at helsepersonell naturligvis er forsiktige 

med å la være å tilføre næring med tvang når pasienten som følge av manglende matinntak i 

praksis er døende.  

 

Irrasjonalitet kan være et tegn på manglende samtykkekompetanse, men er ikke nok alene til å 

konkludere med at samtykkekompetanse mangler (Draper, 2000). Det er ikke åpenbart at en 

pasient som lider av AN, og motsetter seg behandling, er tilstrekkelig irrasjonell til å mangle 

samtykkekompetanse når valg angående eget matinntak skal tas (Draper, 2000). Gitt at 

generell samtykkekompetanse er intakt, argumenterer Draper (2000) for at vi bør være åpne 

for muligheten at et fåtall pasienter faktisk er samtykkekompetente på lik linje med andre som 

tar beslutningen om at deres livskvalitet er for dårlig til å fortsette. I et slikt tilfelle, der 

generell samtykkekompetanse er intakt, vil det være etisk galt og juridisk ulovlig å tvinge 

pasienter til å motta behandling med bakgrunn utelukkende i at de er anorektiske (Draper, 

2000). Tan et al. (2010) fant gjennom sin datainnsamling at deltakerne mente 

anoreksipasienter som har svært lav vekt og dårlig fysisk helse, til en slik grad at de står i fare 

for å dø, ikke er i stand til å ta egne avgjørelser. Draper (2000) konkluderer med at 

helsepersonell må være åpne for muligheten om at noen pasienter aldri vil bli friske og at å 

tilby palliativ behandling i slike tilfeller ikke bør avvises som følge av at det er en psykisk 

lidelse som ligger til grunn. Om dette skriver Draper (2000, s.133): “rather it should be see 

[sic] as offering the same services to incurable anorexics as are available to others who cannot 

be cured”. 
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4.0 DISKUSJON 

I denne delen av oppgaven vil de viktigste funnene presentert i resultatdelen gjennomgås og 

drøftes opp mot det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for valgte problemstilling. 

4.1 Drøfting av funn 

4.1.1 Korttidsvirkninger 

Den systematiske oversiktsartikkelen til Clausen og Jones (2014) tar for seg et solid 

datamateriale for å undersøke frekvens, type og effekt av tvangsbehandling. Et av funnene i 

denne studien var at tvangsinnleggelser varer lenger enn frivillige innleggelser. Om BMI 

skriver Clausen og Jones (2014) at resultatene var varierte og usikre, men at vektøkningen var 

signifikant høyere for pasienter på tvang ved utskrivelse. Forskerne påpeker selv at det utover 

ovennevnte funn presenteres begrenset informasjon om hvilken type tvang pasientene som 

undersøkes i studiene utsettes for og konsekvensene av tvangen. Forskerne fremhever dette 

som en svakhet i egen studie, noe som er med på å styrke forskernes troverdighet. Ved 

sammenligning av BMI mellom de som behandles frivillig og pasienter på tvang fant Carney 

et al. (2005) ved å se retrospektivt på førstegangsinnleggelser at pasienter på tvang hadde 

lavere sannsynlighet for å nå like høy BMI ved utskrivelse som frivillige pasienter. Man kan 

si noe om korttidsvirkninger av tvang ved hjelp av ulike somatiske parametere slik som BMI 

og vektoppgang, men det er ikke åpenbart hvilke virkninger som skyldes selve tvangen.  

 

Det er forventet at pasienter som for eksempel får sondeernæring potensielt kan innta flere 

kalorier i døgnet enn uten. Et økt inntak av kalorier med sonde kan tenkes å øke vektoppgang 

for frivillige pasienter på lik linje med pasienter som mottar sondeernæring med tvang. Det er 

dermed ikke nødvendigvis en effekt av selve tvangen. At tvangsinnleggelser varer lenger, kan 

ha flere forklaringer. Det kan tenkes at tvangen fører til et dårligere samarbeid mellom pasient 

og behandler, slik at behandlingen tar lenger tid. En vel så sannsynlig årsak kan være, slik 

som Clausen og Jones (2014) påpeker i sin artikkel, at det er en forhåndsbestemt målvekt som 

skal nås før behandlingen avsluttes. Ettersom de pasientene som legges inn på tvang er 

alvorlig syke, kan man anta at vekten er desto lavere. Med en lavere vekt ved innleggelse vil 

målvekten kreve en større vektøkning og dermed et lengre opphold, som også ble funnet å 

være signifikant høyere hos pasienter på tvang. Samtidig var sannsynligheten rapportert 

lavere for å nå en like høy BMI. Dette kan tolkes dithen at den initiale effekten av 
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tvangsbehandlingen er stor, men så avtar progresjonen. Det er derimot uvisst om vekten 

opprettholdes i etterkant, eller om effekten av behandlingen forblir kortvarig. 

 

4.1.2 Langtidsvirkninger og mortalitet 

Om langtidsvirkninger av tvang fant Clausen og Jones (2014) tre ulike studier som rapporterte 

resultater fra oppfølging i etterkant av behandling. Disse presenterte funn om BMI, funksjon 

og mortalitet. 45% av pasienter på tvang opprettholdt vekten med BMI < 17,5. Pasienter på 

tvang hadde signifikant bedre funksjon i hverdagen og normalisering av vekt. Mortalitetsraten 

hos pasienter på tvang var 13%, mot 3% blant de som var behandlet frivillig. De tre studiene 

legger frem tall målt med ulike parametere, alle med interessante funn. At nesten halvparten 

opprettholder en BMI over 17,5 kan tyde på at tvang ikke er forgjeves somatisk sett, men 

studien presenterer ikke tall om BMI fra frivillige til sammenligning. Det ville være 

interessant å vite om 45% er en høyere andel enn pasienter behandlet frivillig, særlig med 

tanke på at pasienter på tvang hadde bedre funksjon og normalisering av vekt. Dersom det er 

slik at tvang gir bedre resultater på lang sikt enn frivillig ville det være et argument for bruk 

av tvang. Samtidig rapporteres det at mortaliteten er signifikant høyere blant pasienter 

behandlet på tvang, noe som ikke burde ignoreres og må sies å være et sterkt motargument. Er 

det slik at tvang i seg selv medfører høyere risiko for død? Det er nærliggende å se for seg at 

pasientene som behandles med tvang har et mer alvorlig sykdomsbilde. Gitt et mer alvorlig 

utgangspunkt ved behandlingsstart kan de også ha økt risiko for medisinske komplikasjoner 

og således død. Likevel kan det ikke utelukkes at forskjellen i mortalitetsrate skyldes tvangen. 

Dersom tvang kan medføre nye traumer og krenkelser, er det ikke usannsynlig at det kan føre 

til en forverring av eventuell psykiatrisk komorbiditet. Eksempelvis kan en forverring av en 

underliggende depresjon tenkes å øke suicidfare, og dermed risiko for død. 

  

Westmoreland et al. (2017) påpeker i sin artikkel at vanligste dødsårsak knyttet til AN er 

medisinske komplikasjoner eller suicid, og at gjennomsnittlig alder for dødsfall av AN er 34 

år. Westmoreland et al. (2017) viser til studier som fant at mortalitetsraten blant pasienter 

behandlet med tvang var signifikant høyere første fem år etter innleggelsen, men ingen 

forskjell etter 20 år. En annen studie Westmoreland et al. (2017) refererer til fant at risiko for 

død var høyest første ti år etter innleggelse. Den unge alderen Westmoreland et al. (2017) 

viser til for dødsfall sett i sammenheng med den høye mortalitetsraten blant pasienter med 

AN, understreker alvorligheten av sykdommen. Hva som gjør at mortalitetsraten er høyest de 
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første årene etter behandling, er derimot uklart. I likhet med at et mer alvorlig utgangspunkt 

øker risiko for medisinske komplikasjoner og død, kan økt mortalitetsrate de første årene etter 

behandling la seg forklare med at de som behandles på tvang har et mer alvorlig 

sykdomsbilde enn de som behandles frivillig. Man kan på en annen side stille spørsmål ved 

om det har med tvangen å gjøre, gjennom traumer og krenkelser. Ettersom AN er en sykdom 

man kan bli frisk av er det ikke overraskende at mortalitetsraten mellom frivillig og tvang er 

utjevnet etter 20 år, da det er rimelig å anta at de pasientene som var mest kritisk syke under 

behandling, døde av sin sykdom innen 20 år. I funnene som Westmoreland et al. (2017) 

presenterer, sammenlignes frivillige pasienter med pasienter på tvang. At disse to gruppene til 

stadighet sammenlignes kan være problematisk med tanke på at utgangspunktet til pasienter 

behandlet på tvang er dårligere med mer alvorlig og kompleks sykdom. Likevel er det 

vanskelig å se for seg bedre egnede metoder å gå frem på i et vanskelig forskningsfelt. 

Randomiserte kontrollerte studier der like alvorlig syke pasienter mottar enten tvang eller 

frivillig behandling, ville være både uetisk og juridisk problematisk.  

 

4.1.3 Pasientperspektiv og sykdomsinnsikt 

Westmoreland et al. (2017), Clausen (2020) og Clausen og Jones (2014) presenterer funn der i 

underkant av halvparten, henholdsvis 41% og 43%, av pasienter som motsatte seg behandling, 

retrospektivt to uker senere sa seg enig i at behandlingen var nødvendig. At en så stor andel 

av pasientene endret mening, forteller oss noe om betydningen av tvangen. For de pasientene 

som endret syn på nødvendigheten av tvangen har tilsynelatende behandlingen ført til økt grad 

av sykdomsinnsikt. Carney et al. (2005) antydet i sin artikkel i tråd med dette at 

sykdomsinnsikten ofte er lav: “patients are usually clear that they do not wish to die, but are 

unable to appreciate that this is a real risk in their situation, or that they are suffering for 

anorexia nervosa” (Carney et al., 2005, s.27). Blant de pasientene som endret mening er det 

nærliggende å se for seg at økt næringsinntak har gitt en bedret fysisk helse. Videre kan det 

tenkes at dette har gitt økt kognitiv funksjon som har hatt positiv innvirkning på 

sykdomsinnsikt. Samtidig er det ikke gitt at bedret fysisk helse er ensbetydende med at selve 

sykdommen AN er behandlet til det bedre. På en annen side kan vi stille spørsmål ved hvorfor 

nesten 60% ikke endret mening om behovet for behandling, hvis de mottok tilnærmet lik 

næringsmengde. Det kan ikke utelukkes at noen av disse pasientene opplevde tvangen 

negativt og dermed uavhengig av sykdomsinnsikt ikke sa seg enig i at tvangen var nødvendig. 
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Clausen (2020) og Tan et al. (2010) presenterer funn om at pasienter rapporterer bruk av 

tvang som omsorgsfullt og hjelpende. Tan et al. (2010) viser også til at enkelte pasienter vil 

gå så langt som å si at det ville være upassende om valg angående behandling skulle være 

overlatt til pasienten selv. Samtidig rapporterte både Clausen (2020) og Tan et al. (2010) at 

enkelte pasienter mener bruk av tvang oppleves som negativt eller som en form for straff og 

burde være kortvarig eller forbudt. Disse funnene kan synes å være motstridende. Dersom det 

er de samme pasientene som rapporterer begge disse synene på bruk av tvang, kan det se ut til 

å være en ambivalens til bruken av tvang. Det er ikke utenkelig, sett i sammenheng med at 

ambivalens gjerne er en del av sykdomsbildet ved AN. Likevel, dersom det er ulike pasienter 

som rapporterer ovennevnte funn vitner dette om at opplevelsen av tvang er svært individuell 

og spekteret for hvordan tvang oppleves er bredt. I så tilfelle kan det argumenteres for at 

persontilpasset behandling er viktig for best resultat i den forstand at tiltak som settes inn bør 

sees i lys av personen i sin helhet og hvem vedkommende er som individ. 

  

I begrepet persontilpasset behandling ligger det implisitt at pasient og behandler må kjenne 

hverandre til en viss grad. Et av de mest oppsiktsvekkende funnene i Tan et al. (2010) sin 

kvalitative studie var at pasientene i stor grad var enige om at relasjonen til helsepersonell og 

egne foreldre under behandlingen var viktigere enn hvorvidt de mottok behandling frivillig 

eller med tvang. Dette var viktig for hvordan behandlingen ble oppfattet. I tillegg mente de 

fleste at vellykket behandling krever samarbeid og en viss grad av samtykke (Tan et al., 

2010). Det var bred enighet blant pasientene om at gode relasjoner var viktig for å oppnå et 

tilfredsstillende resultat av behandlingen, uansett om den ble gitt frivillig eller ikke. Tvangen 

pasientene utsettes for virker primært iverksettes for å unngå umiddelbar død og slik kjøpe 

helsevesenet mer tid til å behandle sykdommen. Det er enighet blant deltakerne i Tan et al. 

(2010) sin studie om at pasienter med AN er nødt til å selv ønske bedring for å kunne bli 

bedre. Slik kan man argumentere for at man aldri kan tvangsbehandle pasienter med AN til 

det punkt hvor de oppnår full remisjon. 

 

4.1.4 Helsevesenets intervensjon og kompleksitet i sykdomsbilde 

Om relasjoner skriver Clausen (2020) at det er ønskelig å etterstrebe frivillig innleggelse 

gjennom gode allianser, ærlighet og motiverende intervensjoner. Dette begrunnes med at både 

uformell og formell tvang kan medføre at pasienten føler et tap av autonomi. I Tan et al. 

(2010) sin studie rapporterte deltakere at å utsettes for formell tvang ville være 
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stigmatiserende og potensielt få konsekvenser for fremtiden (Tan et al., 2010). Videre beskrev 

deltakerne at de opplevde mange ulike former for press til å godta frivillig behandling og en 

opplevelse av tapt autonomi, til tross for at kun 2 av 29 hadde opplevd formell, juridisk tvang 

(Tan et al., 2010). Sistnevnte funn støttes av Carney et al. (2005) som konkluderer med at 

formell tvang forekommer relativt sjelden, mens uformell er vanligere. Videre påpeker Tan et 

al. (2010) at uformell tvang benyttes i enkelte tilfeller med intensjon om å overbevise 

pasienter til å motta behandling. Det hersker liten tvil, på tvers av studiene inkludert i denne 

prosjektoppgaven, om at pasienter opplever uformell tvang i forbindelse med behandling. Gitt 

at uformell tvang forekommer som pressmiddel for å oppnå samtykke til frivillig behandling, 

er det viktig å stille spørsmål ved hvorvidt pasienten har en reell mulighet til å motsette seg 

dette. Spesielt dersom pasienten er så syk at vedkommende ved manglende samtykke til 

frivillig behandling, blir lagt inn på tvang på grunn av nærliggende og alvorlig fare for eget 

liv. I et slikt tilfelle ville det ikke bare være uetisk å bruke uformell tvang for å oppnå 

samtykke, men også i strid med norsk lovverk. I de tilfellene der pasienten har en alvorlig 

sinnslidelse og er samtykkekompetent, men til fare for eget liv, sier norsk lovverk at pasienten 

uavhengig av samtykkekompetanse skal legges inn på tvang. 

 

Samtlige av pasientene som deltok i studien til Tan et al. (2010) uttrykte at det var riktig å 

benytte tvang for å redde liv. En av styrkene i Tan et al. (2010) sin studie er at deltakerne i 

stor grad bruker egne opplevelser rundt spørsmål om tvang, samtykkekompetanse og 

behandling. Kun to av deltakerne mente at tidlig intervensjon med formell tvang kunne være 

nyttig, mens resterende mente det kun var riktig i tilfeller der liv står i fare. I motsetning til 

dette legger Clausen (2020) og Westmoreland et al. (2017) frem argumenter som kan 

rettferdiggjøre bruken av tvang tidlig i sykdomsforløpet. Disse argumentene beror på at det 

gjennom tidlig intervensjon ville være mulig å redusere risikofaktorer for død ved å hindre en 

kronisk utvikling av sykdommen og å øke positive prediktorer. Det er intuitivt lett å følge 

forklaringsmodellene til Westmoreland et al. og Clausen, og slik se fordelene tidlig 

intervensjon potensielt fører med seg. I norsk sammenheng sørger derimot lovverket for at 

tvangsinnleggelse og tvangsbehandling kun er siste utvei for helsevesenet. Ett av de to 

tilleggskriteriene i §3-3 (vedlegg 2) må være oppfylt for å kunne vedta tvungent psykisk 

helsevern. Det er med andre ord ikke gitt at tidlig intervensjon i praksis vil la seg gjennomføre 

i norsk sammenheng, da dette fordrer at alvorlighetsgraden av sykdommen må være høy tidlig 

i forløpet. Jeg stiller meg derfor tvilende til antallet dette i praksis vil omfatte. 

  



 30 

Alvorlig syke anoreksipasienter som legges inn mot sin vilje kan potensielt også oppleve å 

motta tvangsernæring. Om dette refererer Clausen (2020) til en liten studie som viste at 

nasogastrisk sonde kan medføre utagerende atferd på lik linje med beltelegging eller 

tvangsmedisinering. Draper (2000) viser i sin drøftende artikkel til litteratur som 

argumenterer for at gjentatte tilfeller av tvangsernæring reduserer sjansene for at pasienten på 

lang sikt oppnår bedring av sykdommen. Funnene til Clausen (2020) dreier seg om 

konsekvenser av tvangsernæring med sonde på kort sikt, mens Draper (2000) viser til 

konsekvenser i et langtidsperspektiv. Begge viser til negative følger av ernæring gitt med 

tvang. Det er ikke overraskende at sondeernæring med tvang kan medføre utagerende atferd. 

Hvorvidt atferden er akutt og kortvarig eller i ettertid vil oppleves som et traume for pasienten 

er derimot uvisst. Dersom det oppleves som en krenkelse og utvikles til et traume, er det 

nærliggende å tenke at gjentatte tilfeller vil redusere sjansene for remisjon, slik Draper (2000) 

argumenterer for. Det er likevel usannsynlig at forklaringsmodellen er så enkel, særlig når det 

er snakk om behandling av en sykdom som ellers er kompleks. 

  

Både Clausen og Jones (2014) og Carney et al. (2005) presenterer funn om at pasienter som 

tvangsinnlegges har et sammensatt sykdomsbilde preget av alvorlige symptomer, høy grad av 

psykiatrisk komorbiditet, flere tidligere innleggelser og lenger sykdomsvarighet enn frivillige 

pasienter. Clausen og Jones (2014) tolker det dithen at tvangsbehandling er en respons på det 

helhetlige, komplekse sykdomsbildet og ikke utelukkende alvorlighetsgrad av AN. Disse 

funnene vitner om at sykdomsbildet til disse pasientene ofte er så sammensatt at det er 

krevende for helsepersonell å danne seg et overblikk over pasientens helhetlige situasjon og 

på bakgrunn av dette avgjøre hvilke tiltak som er riktig å iverksette. Det er med andre ord en 

sannsynlig årsakssammenheng at alvorlig syke anoreksipasienter har et komplekst 

sykdomsbilde og derfor legges inn på tvang. Dersom dette stemmer kan det tenkes at tidlig 

intervensjon ville redusert utvikling av alvorlige symptomer, komorbiditet, sykdomsvarighet 

og hindre gjentatte innleggelser, som alle spiller inn i det komplekse sykdomsbildet. Samtidig 

er det naturlig å stille spørsmål ved hva som kom først og sist. En pasient som legges inn på 

tvang for å redde livet, kan oppleve krenkende og traumatisk behandling. Negative 

opplevelser med tvang kan forverre eventuelle psykiatriske komorbiditeter og føre til en 

økning i psykiske symptomer. Dette vil i sin tur kunne medføre at det overordnede 

sykdomsbildet forverres, som igjen potensielt medfører tvang. Slik risikerer pasienten å havne 

i en ond sirkel med gjentatte tilfeller av tvang og potensielt nye krenkelser. 
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4.1.5 Autonomi og samtykkekompetanse 

Westmoreland et al. (2017) viser til at respekt for pasientens autonomi bidro til det dødelige 

utfallet for fem pasienter med AN. Tan et al. (2010) fant i sin kvalitative studie at ingen av 

deltakerne mente det ville være riktig å la pasienten ta beslutningen om å dø av sin AN. I 

tillegg var deltakerne enige om at tvang er akseptabelt dersom det er nødvendig for å redde 

liv. Derimot viser Westmoreland et al. (2017) også til argumentasjon for å la pasienten dø 

med verdighet. Clausen (2020) konkluderer med at tradisjonell behandling, om nødvendig 

med bruk av tvang, ikke nødvendigvis er beste fremgangsmåte for pasienter med alvorlig og 

langvarig AN. Dette begrunnes med at tvang kan resultere i utagerende atferd, protester og å 

gå imot pasientens ønsker. I likhet med Clausen (2020), argumenterer Draper (2000) for at 

tradisjonell behandling ikke nødvendigvis er i beste interesse for alle pasienter og utfordrer 

med det velgjørenhetsprinsippet. I motsetning til deltakerne i Tan et al. (2010) sin studie, som 

mener at død for enhver pris skal unngås på bakgrunn av at AN kan behandles, argumenterer 

Draper (2000) for at helsevesenet i større grad må være åpne for at det i enkelte alvorlige 

tilfeller med AN kan være både etisk og juridisk riktig å tilby palliativ behandling på lik linje 

som til pasienter som lider av andre alvorlige og uhelbredelige sykdommer. Draper (2000) sin 

drøftende artikkel må sies å være saklig da forfatteren argumenterer og reflekterer godt rundt 

krevende og kompliserte temaer. Draper stiller seg kritisk til deler av dagens praksis i 

helsevesenet, noe som gjør at artikkelen må anses som kontroversiell i møte med gjeldende 

praksis knyttet til bruk av tvang som metode for å redde liv. 

  

I sin argumentasjon legger Draper (2000) til grunn at et klart fåtall av pasientene med alvorlig 

og langvarig AN kan være samtykkekompetente. Gitt at enkelte av disse pasientene er 

samtykkekompetente argumenterer Draper (2000) for at disse kan være i stand til å ta 

beslutninger angående sin egen livskvalitet og således komme frem til konklusjonen om at 

livskvaliteten er for dårlig til å fortsette livet. Om dette påpeker hun at det i slike tilfeller ville 

være både etisk og juridisk galt å tvinge pasienter til å motta behandling. I motsetning til 

Draper, fant Tan et al. (2010) at pasientene selv mente at anoreksipasienter, med svært lav 

vekt og dårlig fysisk helse, ikke er i stand til å ta egne avgjørelser. Pasientgruppen selv er med 

andre ord klare på at alvorlig syke anoreksipasienter ikke er samtykkekompetente. I denne 

sammenheng er det en styrke at Tan et al. (2010) fremhever hva pasientgruppen selv tenker 

om temaer som på ett eller annet tidspunkt har angått dem selv. Samtidig må det påpekes at 
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omfanget av studien er relativt liten og at funnene ikke nødvendigvis er generaliserbare basert 

på et utvalg med underkant av 30 intervjuobjekter. 

 

Draper (2000) presiserer at tilfellene der palliativ behandling kunne vært rettferdiggjort utgjør 

et tydelig fåtall. Det er ikke gitt at at verken Tan et al. eller Draper tar direkte feil da det må 

påpekes at pasientene det refereres til i de to publikasjonene ikke nødvendigvis overlapper 

slik jeg ser det. Fåtallet Draper refererer til er ikke nødvendigvis representert blant Tan et al. 

(2010) sine deltakere i studien. Til tross for reflekterte og gode argumenter fra Draper sin 

side, er norsk lovverk tydelig på hva som skal gjøres i tilfeller der samtykkekompetanse er 

intakt, men pasienten like fullt er til fare for eget liv. I tilfeller der det er en nærliggende og 

alvorlig fare for pasientens liv, gjelder ikke vilkåret om manglende samtykkekompetanse. I 

praksis kan dette bety at enkelte alvorlig syke anoreksipasienter med langvarig sykdom kan 

oppleve at de befinner seg i en tilnærmet uløselig situasjon. 

 

4.2 Konklusjon 

Vitenskapelig litteratur identifiserer at relasjonen mellom pasient og behandler er avgjørende 

for hvordan tvangen oppleves og at betydningen av tvang er individuell. Langtidsvirkningene 

av tvang er i liten grad rapportert i forskning, men antyder en forhøyet mortalitetsrate de 

første årene etter behandling sammenlignet med pasienter behandlet frivillig. For å bedre 

forstå hvilken betydning tvang har kreves studier som strekker seg over tid og som tar 

utgangspunkt i vedvarende oppfølging av pasientgruppen. I tillegg til studier som tar for seg 

virkninger i et langtidsperspektiv, er det også et behov for ytterligere forskning på 

korttidsvirkninger.  

 

Empiriske data om effekt av tvangsernæring med sonde er mangelfulle. Samtidig har 

resultatene bidratt til å belyse betydningen av tvang på et overordnet nivå og det er ikke 

usannsynlig at noe av dette er overførbart til tvangsernæring. Forskningen som eksisterer i 

dag og som resultatene i denne oppgaven viser er det vanskelig å skille og tydeliggjøre hva 

som er betydningen av selve tvangen og ikke. Dette forblir en utfordring fremtidig forskning 

også vil stå overfor. 

  

Ettersom denne oppgavens problemstilling har en bred tilnærming tilrettelegger den for 

diskusjon der ulike perspektiver inkluderes. Det må like fullt konkluderes med at dagens 
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litteratur ikke er tilstrekkelig og at spørsmål blir stående ubesvart innenfor et vanskelig 

forskningsfelt. Ett av disse er hvorvidt enkelte tilfeller av AN vil kunne føre med seg en 

skjebne verre enn døden. Det eksisterer relevant argumentasjon som åpner for at enkelte skal 

få muligheten til å motta palliativ behandling. Vitenskapelig litteratur legger i stor grad til 

grunn at tvang kun skal brukes i de tilfellene det er ytterst nødvendig, enda enkelte 

argumenterer for at tvang kan være nyttig tidligere i sykdomsforløpet. 

  

Denne oppgaven gir innblikk i krevende tematikk hvor ufravikelige etiske prinsipper og 

gjeldende lovverk møter en diagnose preget av kompleksitet. Videre er oppgaven med på å 

illustrere hvordan helsepersonell kan stå overfor situasjoner der sentrale etiske prinsipper 

potensielt kan brytes både ved å benytte tvang og ved å unnlate å gjøre det. 

 

4.3 Styrker og svakheter ved oppgaven 

Ved å bruke litteraturstudie av typen samfunnsrelatert oversikt som metodetilnærming med 

litteratursøk har jeg i denne prosjektoppgaven studert viktige forhold forskere på feltet har 

avdekket i perioden 2000-2020. Utvalget i litteraturstudier er ofte stort, noe som gjerne sees 

på som en styrke ved metoden. I denne prosjektoppgaven har derimot utvalget vært relativt 

lite fra start til slutt, noe som er en svakhet. I tillegg er det en svakhet at flere av artiklene som 

er inkludert i denne oppgaven selv er litteraturstudier eller systematiske oversiktsartikler. Det 

var derimot ikke mulig å avgrense ytterligere ved å ekskludere denne typen studie og 

utelukkende benytte primærkilder, da dette ga for få resultater.  

 

Få treff i litteratursøket gjenspeiler at det eksisterer lite forskning på feltet. I ettertid ser jeg at 

det med fordel kunne vært foretatt et større, systematisk litteratursøk med bruk av flere 

synonymer og anerkjenner at utelukkende bruk av primærkilder ville vært å foretrekke. 

Begrensninger i datamateriale er naturligvis en begrensning når man utfører en 

litteraturstudie, men det viser også at det sårt er behov for mer forskning innen valgte 

tematikk. Antallet artikler i denne oppgaven fører likevel til at jeg har hatt bedre mulighet til å 

sette meg grundig inn i innholdet som er studert.  

 

Det må ansees som en styrke at metoden benyttet i de inkluderte artiklene er variert. I tillegg 

er det positivt at den geografiske spredningen i forskningen er stor og at den nyeste 

forskningen som er inkludert ble publisert i 2020. Forskningen presentert gir varierte svar. En 
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manglende entydighet i datamaterialet gjør det utfordrende å konkludere, men det skaper rom 

for å løfte frem detaljer og nyanser i forhold forskerne har avdekket. 

 

Videre må det sees på som positivt at jeg er genuint opptatt av den valgte tematikken. Valg av 

tema for oppgaven ble gjort på eget initiativ, til tross for at prosjektoppgaven tar for seg 

problematikk som er både etisk og juridisk vanskelig.  

 

4.4 Teoretiske implikasjoner og forslag til videre forskning 

Funnene i denne oppgaven tyder på at det er behov for videre forskning på feltet og at dette er 

nødvendig for å forstå betydningen av tvang bedre. Til tross for at det foreligger forskning 

som tar for seg somatiske forhold ved behandling av AN, har det vært gjennomført færre 

studier som har hatt som mål å kartlegge betydningen av selve tvangen. Så vel som 

kartlegging av korttidsvirkninger, ville det være nyttig med studier som tar for seg 

betydningen av tvang i en lengre periode etter behandlingen. Det er naturlig å tenke at det kan 

ta lang tid både for utenforstående forskere, men også individet, å få innblikk i hvilken 

betydning tvang har hatt. Dette bringer intuitivt med seg utfordringer knyttet til tid og 

studienes varighet om man skal følge pasientene over en lenger periode. I tillegg vil dette by 

på utfordringer i forbindelse med tolkning av data, da alvorlig syke pasienter med AN gjerne 

gjennomgår flere behandlingsforsøk. 

 

Forskningsfeltet er krevende og gråsonene man kommer over kan utfordre forskningen etisk. 

Utfordringer av etisk karakter kan være en av årsakene til at det foreligger lite forskning på 

betydningen av tvang. På en annen side kan det argumenteres for at det vil være etisk 

problematisk å fortsette med behandling vi vet lite om betydningen av. 

 

Behovet for forskning på betydning av tvang er også relevant for argumentasjonen for og mot 

bruk av tvang som eksisterer i skrivende stund. Med en tyngre ballast av resultater fra både 

kvalitative og kvantitative studier med representative utvalg der det rapporteres om type 

tvang, somatisk og psykiatrisk effekt, samt pasienterfaringer vil argumenter i vitenskapelig 

litteratur følgelig bygge på disse.  
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