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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering
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tilleggskriteriene ved tvangsinnleggelser
(2009/1734)

Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Formålet med studien var bl.a. å øke kunnskapen om allmennlegers erfaringer med og tanker om det å
tvangsinnlegge pasienter i psykiatrisk sykehus. Vi var særlig interessert i hvilke vurderinger som
legene gjorde i forbindelse med innleggelser og hvilke forventninger de hadde til slike innleggelser.
For å undersøke disse temaene ble et utvalg leger som hadde søkt pasienter til tvangsinnleggelse ved
et psykiatrisk sykehus intervjuet.
Noen sentrale funn var blant annet at omtrent halvparten av legene synes det var ufordrende å gjøre
vurderinger relatert til psykisk helsevernlovens kriterier for tvangsinnelggelse. Det såklate
'farekriteriet' ble oftest brukt. Oppstart av behandling med medisiner og det at pasienten skulle bli
ivaretatt var to sentrale forventninger til innleggelse.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjektet ble gjennomført som tidligere angitt i søknad godkjent av REK. Antallet informanter ble
litt lavere enn opprinnelig estimert, men dette hadde ikke vesentlig betydning for studien.
Data ble anonymisert innen godkjent frist/prosjektslutt, jf. tidligere bekreftelse fra prosjektleder.
Pga. en misforståelse har sluttmeldingen dessverre blitt forsinket og innsendes med dette.

Lenke til eventuell publikasjon

http://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-016-0048-8
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4. Ansvarserklæring
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