Protokoll for bruk av §4.8
Navnelapp

(Pilotprosjekt, psykiatrisk akuttavdeling,
LDS 2014)

a)Mekaniske tvangsmidler: 

b) Isolasjon 

c) Korttidsvirkende legemidler 

d) Kortvarig fastholding 

Var pas. motorisk urolig?

Ja, åpenbart 

Nei 

Ja, men underliggende 

Truende kroppsspråk?

Ja, åpenbart 

Nei 

Ja, men ikke direkte ovenfor andre

Adferd som førte til bruk av
tvangsmiddel:

Pasienten var fysisk truende 
Trusler om vold 
Pasienten truet med utagering 

Var tvangsmidelet relatert til
følgende situasjoner?

Tidspunkt for iverksettelse av
tvangsmiddel etter innkomst:

Paragrafvurdering 

Planlagt medisinering 

Informasjon om å måtte bli på sykehus 

Annen årsak 

Iverksatt umiddelbart 

Iverksatt mellom time 6 og 12 

Iverksatt innen første time 

Iverksatt mllom time 12 og 24

Iverksatt mellom time 1 og 6 
Pasient nektet å forholde seg til

Iverksatt etter time 24 
Pasient hadde tilsynelatende til hensikt

Pasient ble tatt i mot på tvang 
Pasient forsøkte å rømme 

Når ble pasienten vurdert å være i
fare for utagering?


Pasienten gikk til fysisk angrep 
Pasienten gikk løs på inventar 

Pasienten kastet gjenstander

Videreføring av politiets tvangsmiddel ved innkomst  Informasjon om tvangsmedisinering 

Tilsynelatende utløsende årsak for
tvangsmiddelbruk:
tvangsinnleggelse ved innkomst 

Vurdering av pasientens tilstand:

(push-ups, skyggeboksing) 

å skade andre 
Pasient hadde tilsynelatende til hensikt
å skade seg selv 

Forvirret 

Adekvat sint 

Hallusinert 

Ruset eller abstinent 

Paranoid/ redd 

Målrettet aggressiv 

I det situasjonen oppsto 

I løpet av 12 timer etter innleggelse 

I løpet av 30 minutt etter innleggelse 

I løpet av 24 timer etter innleggelse 

I løpet av 2 timer etter innleggelse 

Mer enn 24 timer etter innleggelse 

I løpet av 6 timer etter innleggelse 

Tidspunkt for hendelse:

Hvilke tiltak ble iverksatt for å
hindre bruk av tvangsmidler?

Forebyggende tiltak som var
iverksatt før iversetting av
tvangsmiddel:
Grunnbemanning (antall):

Davakt ukedag 

Dagvakt helg 

Aftenvakt ukedag 

Aftenvakt helg 

Nattevakt ukedag 

Nattevakt helg 

Ingen, situasjonen oppsto akutt, uten forvarsler 

Skjermet pasienten 

Snakket eksplisitt om fare for utagering 
Tilbød pasietnen medisiner som;

Tett oppfølging 

-

Pasienten tok 

Fastvakt 
Dialog:

-

Pasienten ikke tok 

-

Ja, men det bar ikke frem 

-

Nei, ikke mulig å oppnå 

BVC



Ingen forebyggende tiltak 

Intervju om VOLD 
Pasientmedvirkende deeskaleringsplan 
___ assistent kvinner. ____ assistent menn
___ SPL/VPL menn

____ SPL/VPL kvinner
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