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Ágrip 

Nauðungarvistun er frelsisskerðing þar sem sjálfráða einstaklingur er vistaður á sjúkrahúsi gegn vilja 

sínum eða þegar sjúklingi er meinað að útskrifast af sjúkrahúsi. Nauðungarvistun er vandmeðfarið og 

umdeilt inngrip sem takmarkar frelsi einstaklinga, svo sem almenn mannréttindi og sjálfsákvörðunarrétt 

sjúklinga. Tilgangur nauðungarvistunnar er að veita sjúklingi, sem ekki er talinn vera fær um að sinna 

persónulegum högum vegna veikinda sinna, nauðsynlega meðferð og skal ávallt vera framkvæmd 

með velferð sjúklingsins að leiðarljósi. Á Íslandi er sjaldan gripið til þessa róttæka úrræðis og eru 

nauðungarvistanir hlutfallslega fæstar hér á landi samanborið við Norðurlöndin. 

Markmið þessarar fræðilegu samantektar var að öðlast skilning á upplifun fólks með geðsjúkdóma 

sem hafa verið vistaðir nauðugir á sjúkrahúsi. Skoðaðar voru rannsóknir sem hafa verið gerðar um 

upplifun sjúklinga af nauðungarvistun og þvingandi meðferð í geðheilbrigðisþjónustu. Margt var 

sameiginlegt með reynslu sjúklinga og einkenndist hún af neikvæðum tilfinningum svo sem stjórnleysi, 

niðurlægingu og óöryggi. Þrátt fyrir það sáu sumir sjúklingar nauðsyn slíkra inngripa og töldu sig hafa 

öðlast ávinning af vistuninni. Fundin voru eftirfarandi þemu er einkenndu reynslu sjúklinga en þau 

voru: upplýsingar, umhverfi, virðing, virk hlustun, umhyggja, aðkomu lögreglu, berskjöldun, að hafa 

ákvörðunarvald, nauðsynleg neyðarbremsa og fordómar.  

Niðurstöður samantektarinnar leiddu í ljós að sjúklingar óskuðu eftir að eiga umhyggjusöm 

samskipti við meðferðaraðila sem byggja á virðingu, öryggi og þátttöku í meðferð. Einnig kom í ljós að 

sjúklingar sem fengu fullnægjandi upplýsingar um ástæður innlagnar og meðferðar, lýstu reynslu sinni 

jákvæðari og áttu auðveldara með að skilja tilgang hennar.  

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar séu meðvitaðir um hvernig þeir geti beitt sér til að gera þessa 

erfiðu reynslu jákvæðari og aðstoði sjúklinga við að takast á við neikvæðar tilfinningar sem geta komið 

upp í kjölfar frelsisskerðingar.   

 

Lykilorð: Nauðungarvistun, þvingun, upplifuð þvingun, þvinguð meðferð, siðferði og geðhjúkrun. 
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Abstract 

Involuntary commitment is a process when a free individual is hospitalized against his or her will or 

when a patient is not allowed to leave the hospital on their own terms. Involuntary commitment is a 

difficult and controversial intervention which limits the individual’s freedom, such as fundamental 

human rights and patients autonomy. The purpose of an involuntary commitment is to treat a patient, 

which is considered unable to manage his or her personal affairs because of an illness, with a 

necessary medical treatment and should only be used when it‘s in the patients best interest. This 

drastic intervention is rarely applied in Iceland and compared to the other Nordic countries involuntary 

commitment is relatively less used here. 

The purpose of this literature review was to acquire a understanding of mentally ill people‘s 

experience who have been hospitalized against their will. Databases were searched for peer-reviewed 

literature on patients experience, both of involuntary commitment and compulsory treatment in mental 

health services. Many of the patients described comparable experiences which were characterized by 

negative emotions such as loss of control, humiliation and insecurity. Despite that, many patients 

realized the necessity of the coercion and could see benefits from the treatment. The main themes 

describing the patients’ experiences were: information, environment, dignity, active listening, caring, 

police involvement, vulnerability, being able to make decisions, a necessary emergency brake and 

prejudice. 

Results of this literature review showed that patients wished to have caring communications 

with staff, which involved dignity, safety and patient’s involvement in treatment planning. Results also 

showed that patients that received satisfactory information about why they were being involuntary 

committed and treated described a more positive experience and found it easier to understand the 

purpose of this treatment.  

 It is important that nurses are aware what they can do to make this experience more positive 

and help patients deal with negative emotions that can arise following the involuntary commitment. 

 

Keywords: Involuntary commitment, coercion, perceived coercion, compulsory treatment, ethics and 

mental health nursing.  
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Kleppur 

Hér er lítið lokað samfélag 

læknar og starfsfólk eru hluti múrsins 

sem skilur oss frá áður kunnum heimi 

er einskis bíður, heldur fram sinn veg 

og tengsl þau bætir sér er bresta nú 

hér blandar geði hópur ókunns fólks 

sem á sér ekki saman útleið neina 

og enga framtíð saman getur grundað 

en nútíð á sér innan þröngva veggja 

sem ótal reglum háð er þó og bundin 

og aftur þekkir enginn fyrri mann 

Leifur Jóelsson
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1 Inngangur  

Frelsissviptingar líkt og nauðungarvistanir og sjálfræðissviptingar eru framkvæmdar meira og minna 

um allan heim (Kallert, Glöckner og Schützwohl, 2008; Priebe o.fl., 2008). Tíðni nauðungarvistana á 

Íslandi er ein sú lægsta sem þekkist meðal Norðurlandanna (Landspítali, 2006). Margskonar aðferðir 

eru notaðar í geðheilbrigðisþjónustu til að skerða frelsi sjúklinga, eins og til dæmis nauðungarinnlagnir, 

þvingandi lyfjagjafir, fjötrar, einangrun og eftirlit (Hall, 2004; Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, Leino-Kilpi 

og Välimäki, 2004). Umræða hefur verið um hvort að slíkar frelsisskerðingar séu réttlætanlegar í 

geðheilbrigðisþjónustu og hefur það víða verið dregið í efa, þar sem þvingunaraðgerðir eru róttækt og 

vandmeðfarið inngrip í líf sjúklinga sem takmarkar sjálfsögð mannréttindi og persónufrelsi (Fiorillo o.fl., 

2011; Lind o.fl., 2004; Mason, 2000; Sjöstrand og Helgesson, 2008). Því hafa verið sett sérstök lög 

sem vernda mannréttindi og réttaröryggi einstaklinga sem varða frelsissviptingar (Lögræðislög nr. 

71/1997). 

Þvingunaraðgerðir geta verið óhjákvæmilegar til að veita sjúklingum nauðsynlega læknismeðferð, 

bæta heilsufar og tryggja öryggi þeirra. Stundum getur verið nauðsynlegt að leggja sjúkling inn á 

sjúkrahús, gegn vilja sínum, ef ekki fæst samstarf um meðferð við hann eða líklegt er að hann eða 

aðrir muni hljóta skaða af hegðun viðkomandi. Nauðungarinnlagnir eru gerðar af góðum hug, til að 

vernda einstaklinginn en slík framkvæmd getur haft skaðleg áhrif á hinn frelsissvipta.  

Mikilvægt er að ganga úr skugga um að önnur úrræði hafi verið fullreynd og að nauðungarvistun sé 

einungis gerð í ítrustu neyð og sé til hagsbóta fyrir sjúklinginn (Gelder, Mayou og Geddes, 2005; Lind 

o.fl., 2004; Stuart, 2013a). Mikilvægt er að kanna reynslu og upplifun nauðungarvistaðra sjúklinga þar 

sem ánægja sjúklinga endurspeglar gæði heilbrigðisþjónustunnar (Kjellin, Høyer, Engberg, Kaltiala-

Heino og Sigurjónsdóttir, 2006; Preibe o.fl., 2009; Priebe o.fl., 2010).  Hjúkrunarfræðingar eru í hvað 

mestum tengslum við sjúklingana og hafa mikil áhrif á notendur heilbrigðisþjónustunnar. Hlutverk 

hjúkrunarfræðinga eru meðal annars að stuðla að vellíðan og bættri heilsu einstaklingsins sem 

þarfnast hjúkrunar og fjölskyldu hans (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2011). Því er mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar séu vakandi fyrir reynslu nauðungarvistaðra sjúklinga og komi til móts við þarfir 

þeirra. Með aukinni þekkingu hjúkrunarfræðinga á upplifun sjúklinga geta þeir gert reynslu þeirra 

jákvæðari og stuðlað að betri lífsgæðum (Andreasson og Skärsäter, 2012; Priebe o.fl., 2010). Því 

hefur þekking á upplifun nauðungravistaðra sjúklinga mikið gildi fyrir hjúkrun.  

Höfundar þessa verkefnis voru í starfsnámi á geðsviði Landspítalans þar sem kviknaði mikill áhugi 

á málefnum fólks með geðræna sjúkdóma. Með þessari fræðilegu samantekt viljum við öðlast aukna 

þekkingu og innsýn inn í reynsluheim þeirra sem hafa verið lagðir nauðugir á sjúkrahús á grundvelli 

lögræðislaganna. Einnig viljum við skoða hvernig slík frelsissvipting hefur áhrif á líf einstaklinga og 

líðan þeirra. Tilgangur þessa verkefnis er að gera fræðilega samantekt á upplifun og reynslu sjúklinga 

sem vistaðir hafa verið nauðugir á sjúkrahús og á meðan á ferlinu stóð. Til að ná þessum markmiðum 

settum við fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

1. Hver er upplifun fólks með geðsjúkdóma af nauðungarvistun? 

2. Er réttlætanlegt að svipta einstakling frelsi sínu á grundvelli geðrænna veikinda? 
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Í fyrsta hluta þessa verkefnis verður fjallað um mannréttindi, lögræðislögin og um forsendur 

frelsissviptingar. Fjallað verður sérstaklega um hugtökin persónufrelsi, nauðungarvistun og 

lögræðissviptingu. Skoðað verður hvað felst í þvingandi aðgerðum og helstu þvingunaraðgerðum  sem 

sjúklingar upplifa á geðdeildum verður gerð skil. Greint verður frá helstu áhættuþáttum 

nauðungarvistana og hvað í þeim felst. Einnig verður fjallað um siðferðislegan grundvöll slíkrar 

nauðungar og greint verður frá hugtökunum forræðishyggju og menningarlegri afstæðishyggju. Að 

lokum verða niðurstöður úr rannsóknum dregnar saman og settar fram tillögur um það hvernig 

hjúkrunarfræðingar geti bætt upplifun nauðungarvistaðra sjúklinga.  
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2 Aðferðir 

Við heimildaleit var notast við gagnasöfnin Cinahl (EBSCO Host), PubMed, ScienceDirect, Hirsluna og 

Google Scholar. Notuð voru leitarorðin þvingun (e. coercion), siðferði (e. ethics), geðhjúkrun (e. 

psychiatric nurse), nauðungarvistun (e. involuntary hospitalisation, involuntary hospital admission og 

involuntary commitment), upplifuð þvingun (perceived coercion), þvinguð meðferð (e. forced treatment 

og compulsory treatment), þvinguð lyfjagjöf (e. forced medication), fjötrar (e. restraints), einangrun (e. 

seclusion), eigindlegar rannsóknir (e. qualitative research) og gát. Skoðaðar voru rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á upplifun nauðungarvistraðra einstaklinga, bæði eigindlegar og megindlegar 

rannsóknir. Leitin var afmörkuð við  ritrýndar fræðigreinar á íslensku eða ensku. Reynt var að notast 

við nýlegar heimildir eftir bestu getu en jafnframt var notast við eldri frumheimildir þegar það átti við. 

Einnig var stuðst við fræðibækur og fræðirit. 

Að auki var aflað tölfræðilegra upplýsinga frá Héraðsdómi Reykjavíkur og úr dómasafni 

Hæstaréttar Íslands ásamt því að lagaákvæði sem varða mannréttindi og frelsissviptingar voru 

skoðuð.  
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3 Mannréttindi 

3.1 Rætur mannréttinda 

Mannréttindi eiga rætur að rekja til kenninga náttúruréttar en grundvöllur hans var lagður í skrifum 

grísku heimspekinganna Plató og Aristóteles. Kenningar náttúruréttar byggjast á því að mönnum eru 

samkvæmt náttúrulegu eðli ásköpuð viss réttindi og frelsi sem valdhafar mega aldrei brjóta á. 

Mannréttindi voru fyrst og fremst siðferðileg réttindi óháð lögum einstakra ríkja og var þeim ætlað að 

vernda þegna ríksins ef ríkisstjórnin reyndi að brjóta á þeim. Á þessari hugmynd eru svo byggðar 

kenningar um uppsprettu ríkisvaldsins. Allt vald ríkis er sprottið frá þegnum þess og hlutverk ríkisins er 

fyrst og fremst að standa vörð um líf þeirra og frelsi (Björg Thorarensen, 2008). John Locke segir í 

ritgerð sinni um ríkisvald að menn afsöluðu sér því frelsi sem þeir höfðu í náttúrunni til löggjafarvalds 

ríkisins með þeim tilgangi að sjá farvegi sínum betur borgið: „Enda er ekki ætlandi að nein 

skynsemisvera breyti stöðu sinni viljandi til verri vegar“ (Locke, 1690/1986). Hugmyndir um 

mannréttindi renndu stoðum undir afnám einveldisstjórna og urðu hugmyndafræðilegur grundvöllur 

réttindayfirlýsinga þegna, ásamt stjórnarskráa, á 18. og 19. öld þegar verið var að innleiða lýðræðis-

lega stjórnarhætti (Björg Thorarensen, 2008). 

3.2 Allir menn skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda 

Þegar við fæðumst inn í þennan heim þá öðlumst við sjálfkrafa ákveðin mannréttindi sem ekki er hægt 

að taka af okkur. Íslendingar njóta ákveðinna mannréttinda meðal annars vegna Mannréttindakafla 

Stjórnarskrárinnar, Mannréttindasáttmála Evrópu sem og Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Svona hljóða inngangsorð mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá 1948: „Það ber að 

viðurkenna, að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda, er eigi verði af honum tekin, og er 

þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum“. 

Mannréttindi skipta okkur öll máli og eiga að sjálfsögðu við sjálfráða fólk með geðsjúkdóma eins og 

aðra þjóðfélagsþegna. Áfram segir í yfirlýsingunni:  

Hafi mannréttindi verið fyrir borð borin og lítilsvirt, hefur slíkt í för með sér siðlausar 

athafnir, er ofboðið samvisku mannkynsins, enda hefur því verið yfir lýst, að æðsta 

markmið almennings um heim allan sé að skapa veröld, þar sem menn fái notið 

málfrelsis, trúfrelsis og óttaleysis um einkalíf og afkomu.  

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna er ekki bindandi að lögum fyrir aðildarríki. Hún er hins 

vegar hugsuð til að efla almenna virðingu og gæslu hinna mikilsverðustu mannréttinda. Yfirvöld ættu 

að jafnaði að hafa yfirlýsinguna í huga og efla virðingu fyrir réttindum og frelsi (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). Ísland hefur samþykkt þessa mannréttindaryfirlýsingu ásamt mannréttindarsáttmála 

Evrópu og voru þessir samningar hafðir til viðmiðunar við breytingar á mannréttindaákvæðum við 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands árið 1995 (Björg Thorarensen, 2008). 

Rannsóknir sýna að ákveðnir minnihlutahópar, þar á meðal einstaklingar með geðsjúkdóma, njóti 

ekki sömu mannréttinda og aðrir þjóðfélagsþegnar þar sem gengið er á réttindi þeirra (Kjellin o.fl., 

2006). Því þarf að huga sérstaklega vel að þessum hópi og brýnt er að mannréttindi séu höfð í 
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hávegum í málefnum geðsjúkra. Íslenska ríkið hefur reynt að tryggja þessum hópi sérstök réttindi með 

sérlögum, sbr. Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Hinsvegar eru ekki til sérstök lög sem gilda um 

einstaklinga með geðsjúkdóma, líkt og þekkist á hinum Norðurlöndunum. Nefnd Evrópuráðs um varnir 

gegn pyntingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu vill að íslensk stjórnvöld innleiði 

slík lög (Council of Europe, 2013). Íslensk stjórnvöld hafa ekki viljað stíga það skref þar sem óttast er 

að það geti alið á fordómum gagnvart einstaklingum með geðsjúkdóma (Innanríkisráðuneytið, 2014).  

3.3 Persónufrelsi  

Persónufrelsið telst til allra mikilvægustu mannréttinda en í 66 gr. og 67 gr. Stjórnarskráar lýðveldisins 

Íslands, nr 33/1944, er skýrt frá rétti manna til að vera frjálsir ferða sinna ásamt því að stjórna eigin 

búsetu. Einnig kemur fram í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands að engan má svipta frelsi sínu en ef 

einstaklingur er frelsissviptur með lagaheimild, sbr. 4 gr. lögræðislaga nr. 71/1997, hefur hann rétt á að 

fara fram á úrlausn dómstóla varðandi lögmæti frelsissviptingarinnar. Þessum ákvæðum er ætlað að 

vernda þegna ríkisins gagnvart geðþóttaákvörðunum ríkisvaldsins og eru meðal elstu mannréttindar-

ákvæða sem sett voru í stjórnarskrár ríkja (Björg Thorarensen, 2008). Standa verður vörð um þessi 

ákvæði vegna mikilvægi þeirra fyrir alla þá menn sem búa undir lögum ríkisvalds, þar á meðal 

einstaklinga með geðsjúkdóma. Aldrei má gleyma að mannréttindi eru byggð á náttúruréttar-

kenningum og eru þau til án tillits til þess hvort þau séu í stjórnarskrá eða lögum ríkja (Björg 

Thorarensen, 2008). 
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4 Lögræðislögin 

Samkvæmt lögræðislögum nr. 71/1997, sem tóku gildi 1. janúar 1998, verða menn lögráða 18 ára. Í 

því felst að lögráða einstaklingur er bæði sjálfráða og fjárráða. Sjálfráða einstaklingur ræður einn öllu 

því sem viðkemur hans persónulegu högum, nema í þeim undantekningartilvikum þegar grípa þarf til 

þvingunaraðgerða. Þá kemur til greina að beita nauðungarvistun eða, af brýnni nauðsyn, sjálfræðis-

sviptingu. Frelsisskerðing lögráða einstaklings er ekki auðfengin og þurfa ríkar ástæður og skýr 

röksemdarfærsla að liggja að baki slíkrar sviptingar.  

4.1 Nauðungarvistun 

Í 18. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 er fjallað um nauðungarvistun sjálfráða manns á sjúkrahúsi en þeim 

er ætlað að tryggja réttaröryggi og mannréttinda hins nauðungarvistaða. Nauðungarvistun er ekki 

svipting á sjálfræði heldur vísar til þess þegar einstaklingur er færður á sjúkrahús gegn vilja sínum og 

meinað að útskrifast, þó hann hafi leitað þangað að eigin frumkvæði. Læknir getur ákveðið að 

sjálfráða einstaklingur skuli vistaður í allt að 48 klukkustundir, gegn vilja sínum ef hann álítur að hann 

þjáist af alvarlegum geðsjúkdómi eða ástand hans megi líkja við einkenni alvarlegs geðsjúkdóms. Auk 

þess má nauðungarvista sjálfráða einstakling ef hann er talinn eiga við alvarlega áfengisfíkn og/eða 

fíkniefnaánetjun að stríða (Lögræðislög nr. 71/1997). 

Nauðungarvistun er aðeins tímabundið úrræði til að veita sjúklingi þá nauðsynlegu læknismeðferð 

sem hann þarfnast. Vistunin má ekki vara lengur en 48 klukkustundir nema til komi leyfi 

dómsmálaráðuneytis en þá má frelsisskerðingin standa í allt að 21 dag frá dagsetningu samþykkis. 

Jafnframt má nauðungarvistun ekki standa lengur yfir en yfirlæknir telur að nauðsynlegt sé. Í lögunum 

kemur fram að lögregla er bær um að verða lækni að liði að flytja þann nauðungarvistaða á sjúkrahús, 

ef læknir óskar eftir því. Skrifleg beiðni um nauðungarvistun og læknisvottorð skal send til 

dómsmálaráðuneytis þar sem upplýsingar um hinn nauðungarvistaða kemur fram ásamt lýsingu 

læknis á andlegu og líkamlegu ástandi hins nauðungarvistaða. Ásamt því þarf að fylgja greinargerð 

um að vistun sé óhjákvæmileg, sjúkdómsgreining og afstaða þess sem fer fram á nauðungarvistunina. 

Jafnframt skal tilkynna sjúklingi og aðstandendum ástæður nauðungarvistunarinnar og ákvörðun 

dómsmálaráðuneytis um að nauðungarvistun skuli eiga sér stað (Lögræðislög nr. 71/1997). 

Þeir aðilar sem geta farið fram á nauðungarvistun og lögræðissviptingu sjálfráða manns eru maki, 

ættingjar eða systkini hans, lögráðamaður eða ráðsmaður, næsti erfingi hans samkvæmt lögum eða 

erfðaskrá, félagsmálastofnun eða samsvarandi fulltrúi sveitarstjórnar og ráðherra þegar það er í hag 

almennings. Auk þess getur einstaklingurinn sjálfur lagt fram beiðni fyrir sinni eigin frelsissviptingu 

(Lögræðislög nr. 71/1997).  

Nauðungarvistaður maður á rétt á því að honum sé skipaður sérstakur ráðgjafi, sbr. 27. gr. 

lögræðislaga og jafnframt má hann bera fram ósk um hver það er, sbr. 31. gr lögræðislaganna. 

Hlutverk ráðgjafans er að veita honum upplýsingar um réttindi sín og stöðu, veita honum persónulega 

ráðgjöf, stuðning og aðstoð um hvaðeina er vistunina varðar allt til loka hennar. Auk þess að aðstoða 

hann við kröfugerð um áfrýjun úrskurðar nauðungarvistunnar eða aðra þvingaða meðferð, skv. 30. gr. 

lögræðislaga, sé þess óskað, og sjá til þess að dómstóli berist krafan þegar í stað. Ráðgjafinn má 

kynna sér sjúkraskrá hins nauðungarvistaða en er bundinn þagnarskyldu um málefni hans (Lögræðis-

lög nr. 71/1997).  
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4.2 Lögræðissvipting 

Þegar nauðungarvistun er lokið á 21. degi er hægt að grípa til sjálfræðissviptingar ef talin er þörf á 

áframhaldandi meðferð. Í lögræðislögunum eru taldar upp ástæður sem réttlæta lögræðissviptingu en 

þær byggja allar á því að einstaklingurinn sé ekki fær um að ráða persónulegum högum vegna 

veikinda, sbr. 4. gr. lögræðislaga nr. 71/1997. Ef ákveðið er að lögræðissvipta einstakling vegna 

veikinda hans er hægt að gera það tímabundið, eða ótímabundið. Tímabundin lögræðissvipting má 

ekki vera styttri en sex mánuðir en hægt er að gera kröfu um að lengja sviptinguna ef þess er talin 

þörf. Samkvæmt lögræðislögum skal svipting lögræðis aldrei ganga lengur heldur en dómari telur þörf 

á og getur sá sem aðild hefur að lögræðissviptingarmáli borið fram kröfu þess efnis að lögræðis-

svipting verði felld niður, að nokkru eða öllu leyti, ef hann telur að ástæður sviptingar séu ekki lengur 

fyrir hendi (Lögræðislög nr. 71/1997).  

Einstaklingur sem hefur verið lögræðissviptur eða nauðungarvistaður á rétt á því að áfrýja úrskurði 

dómsmálararáðuneytis eða ákvörðuninni um þvingaða meðferð sem hann hefur þurft að sæta á 

sjúkrahúsinu, til héraðsdómstóla, ef hann telur að vistunin hafi ekki átt rétt á sér (Lögræðislög nr. 

71/1997). Þannig endurspegla lögræðislögin persónufrelsi einstaklinganna, sbr. 67. gr. (Stjórnarskrá 

nr. 33/1944), sem talið er til allra mikilvægustu mannréttinda. 
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5 Nauðung og þvingun á geðdeildum 

Nauðung er skilgreind sem: „Ólögmæt aðferð til að fá einhvern til að gera eitthvað eða láta eitthvað 

ógert; getur falist í líkamlegu ofbeldi, hótun um líkamlegt ofbeldi, velferðarmissir o.fl.“ (Dóra 

Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2011). Talað er um þvingun þegar einhver er neyddur til þess 

að gera eða þiggja eitthvað gegn vilja sínum (Mörður Árnason, 2007). Þvingun á sér til dæmis stað 

þegar einstaklingur er neyddur til þess að þiggja meðferð sem hann annars myndi ekki þiggja, þegar 

hann er nauðungarvistaður eða sjálfræðissviptur inn á sjúkrahúsi. Þessar, ásamt eftirfarandi skil-

greiningum voru hafðar að leiðarljósi við gerð ritgerðarinnar. 

Samkvæmt lögræðislögunum er óheimilt að beita þvinguðum lyfjagjöfum og annarri þvingandi 

meðferð ef einstaklingur er vistaður nauðugur á sjúkrahúsi án samþykkis dómsmálaráðuneytis. 

Hinsvegar má vakthafandi sjúkrahúslæknir taka þá ákvörðun að einstaklingur, sem er vistaður 

nauðugur á sjúkrahúsi án samþykkis dómsmálaráðuneytis, sæti þvingaðri lyfjagjöf, eða annarri þving-

andi meðferð, ef hann er talinn hættulegur sjálfum sér eða öðrum. Vakthafandi sjúkrahúslækni ber 

skylda til að rökstyðja nauðsyn þvingaðra lyfjagjafa auk annarra þvingaðra meðferðar og skrá í 

sjúkraskrá nauðungarvistaðs manns (Lögræðislög nr. 71/1997). Hér skal huga að sjónarmiðum um 

meðalhóf skv. meðalhófsreglunni sem er hugtak úr sjórnsýsluréttinum sem segir: „Stjórnvald skal því 

aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru 

og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til“ 

(Stjórnsýslulög nr. 37/1997). Samkvæmt meðalhófsreglunni er þvinguð meðferð aðeins leyfileg ef hún 

er talin nauðsynleg og aðrar aðferðir fullreyndar. 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa á geðdeildum geta þurft að beita þvingandi meðferð ef sjúklingar 

þjást af alvarlegum geðsjúkdómum þar sem þeir geta verið með skert innsæi í veikindi sín eða geta 

ekki tekið sjálfstæðar ákvarðanir um meðferð (Lind o.fl., 2004; Sjöstrand og Helgesson, 2008). Sú 

þvingun sem einstaklingar verða helst fyrir á geðdeildum eru þvingaðar lyfjagjafir, líkamlegir fjötrar, 

einangrun og sífellt eftirlit (Hall, 2004; Lind o.fl., 2004).  

5.1 Þvinguð lyfjagjöf  

Lyf eru stór hluti af læknisfræðilegri meðferð við geðsjúkdómum og hefur verið sýnt fram á gagnsemi 

þeirra en án viðeigandi lyfja eru einstaklingar í mun meiri áhættu á að einkenni veikinda taki sig upp 

aftur (Jarret, Bowers og Simpson, 2008; Lavelle og Tusaie, 2011; Taylor, 2013). Þar af leiðandi er 

mikilvægt fyrir fólk að taka lyfin sem það þarf á að halda, samkvæmt fyrirmælum frá sérfræðingum. 

Hinsvegar, ef veikur einstaklingur neitar að taka þau lyf sem sérfræðingur telur hann þurfa, getur farið 

fram þvinguð lyfjagjöf. Hún getur verið í ýmsu formi en það alvarlegasta er þegar einstaklingi er haldið 

niðri á meðan hjúkrunarfræðingur sprautar lyfjunum í líkama hans, gegn vilja hans (Jarret o.fl., 2008). 

Sjúklingar upplifa það einnig sem þvingaða lyfjagjöf þegar hjúkrunarfræðingar sannfæra þá með 

samræðum til að taka lyf sem þeir telja sig ekki þurfa. Þessar samræður geta stundum falið í sér 

hótanir líkt og að sjúklingur fái sprautu eða fái ekki að útskrifast, ef hann þiggur ekki lyfin (Jarret o.fl., 

2008, Lavelle og Tusaie, 2011).  
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Helstu áhættuþættir fyrir þvingaðar lyfjagjafir eru: sjúkdómsgreiningin geðklofi, fyrri saga um 

innlagnir á sjúkrahús og frelsissviptingar (Kaltiala-Heino, Välimäki, Korkeila, Tuohimäki og Lehtinen, 

2003).  

5.2 Fjötrar 

Að beita fjötrum er aðferð sem notuð er í þeim tilgangi að skerða hreyfigetu einstaklings. Dæmi um 

fjötra eru líkamlegir fjötrar og lyfjafjötrar. Líkamlegir fjötrar eru til dæmis ólar til þess að festa sjúklinga 

við húsgögn og þegar sjúklingum er haldið niðri með handafli. Lyfjafjötrar er þegar lyf eru notuð í þeim 

tilgangi að deyfa sjúkling og þannig skerða hreyfigetu hans (Stuart, 2013a). Fjötrar eru gríðarlegt inn-

grip í frelsi einstaklingsins og má einungis grípa til þeirra ef búið er að fullreyna öll önnur úrræði (Lind 

o.fl., 2004; Stuart, 2013a).  

Ísland stendur vel að vígi hvað varðar líkamlega fjötra. Á íslenskum geðdeildum eru sjúklingar 

aldrei bundnir niður en hinsvegar eru notaðir fjötrar með handafli ef ekki tekst að róa sjúkling niður 

með samræðum og hann er talinn hættulegur sjálfum sér eða öðrum (Council of Europe, 2013). 

5.3 Einangrun 

Einangrun er alvarleg frelsissvipting þar sem einstaklingur er þvingaður gegn sínum vilja til að vera í 

læstu rými. Tilgangur einangrunar er að skapa öryggi þegar einstaklingur er talinn vera hættulegur 

sjálfum sér eða öðrum og ætti einungis að nota sem neyðarúrræði í sem stystan tíma en aldrei sem 

refsing eða ógn (National institute for health and clinical excellence [NICE], 2005). Einangrunarrými 

nær ekki einungis til fjögurra veggja herbergis, heldur getur það verið heil bygging eða svæðið í 

kringum það, svo lengi sem einstaklingurinn getur ekki yfirgefið rýmið af sjálfsdáðum (Björg 

Thorarensen, 2008). Nauðungarvistun á geðdeild er þar af leiðandi einangrun þegar sjúklingur er 

tekinn úr umhverfi sínu og færður á deild sem honum er meinað að yfirgefa.  

Við innlögn á geðdeild eru persónulegir hlutir teknir frá sjúklingum og frelsi hans takmarkað (Larsen 

og Terkelsen, 2014). Heimsóknartímum er stjórnað og jafnvel fylgst með því sem fer fram á meðan á 

heimsókninni stendur (Lind o.fl., 2004). Einangrun getur bætt hag sjúklingsins þar sem áreiti er haldið í 

lágmarki og hann fær frið til að takast á við veikindi sín. Það getur líka skapað öryggistilfinningu hjá 

sjúklingum sem hafa átt erfitt með að vera út í samfélaginu vegna veikinda (Larsen og Terkelsen, 

2014; Lind o.fl., 2004).  

5.4 Eftirlit 

Eftirlit eða gát felur í sér að einstaklingur sem talinn er vera hættulegur sjálfum sér eða öðrum, dvelur í 

ákveðnu rými þar sem starfsmaður sinnir honum einum (Hall, 2004; Jón Snorrason, Guðrún Ú. 

Grímsdóttir og Jón F. Sigurðsson, 2007). Þrjár algengustu ástæður gáta á Íslandi eru sjálfsvígshætta, 

erfið geðrofseinkenni og atferlistruflanir (Jón Snorrason o.fl., 2007). 

Gátir eru hluti af þeirri meðferð sem veitt er á geðdeildum Landspítalans en þeim er skipt í þrennt: 

fulla gát, yfirsetu og 5-15 mínútna gát. Full gát er beitt á sjúklinga í sjálfsvígshættu og felur í sér 

stanslaust eftirlit allan sólarhringinn þar sem sjúklingur má aldrei hverfa úr augsýn starfsmanna. Í 

yfirsetu má sjúklingurinn hverfa tímabundið úr augsýn starfsmanna en ávallt verður að vera á hreinu 



20 

hvar sjúklingurinn er og hvað hann er að gera. Þess konar gát er notuð þegar sjúklingur er órólegur, 

árásargjarn eða með óráði. Þriðja tegund af eftirliti er 5-15 mínútna gát sem er reglulegt eftirlit með 

sjúklingnum á annað hvort 5 eða 15 mínútna fresti og hægt er að nota þegar sjúklingur þarf eftirlit en 

sjúkdómseinkenni eru væg og sjúklingur er rólegur (Jón Snorrason o.fl., 2007).  
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6 Tíðni nauðungarinnlagna og þvingunaraðgerða 

6.1 Tíðni á Ísland 

Á Íslandi er skortur á tölfræðilegum upplýsingum um nauðungarvistanir og sjálfræðissviptingar. 

Samkvæmt gögnum sem Hugrún Ragnarsdóttir, dómritari hjá Héraðsdómi Reykjavíkur, tók saman 

virðist tíðni nauðungarvistana á Íslandi vera breytileg eftir árum, eins og sjá má á mynd 1 þar sem 

gögnin hafa verið dregin saman (tölvupóstur, 24. febrúar 2015). Árið 2014 voru teknar fyrir alls 59 

sviptingar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur, þar af voru 35 sjálfræðissviptingar, 17 nauðungarvistanir og 

sjö lögræðissviptingar. Árið 2010 voru tekin fyrir 22 mál, þar af voru 13 sjálfræðissviptingar, átta 

nauðungarvistanir og ein lögræðissvipting. Svo virðist sem tíðni sjálfræðissviptinga hafi aukist milli ára 

hjá Héraðsdómi Reykjavíkur en það þyrfti að kanna betur tölfræði frelsissviptinga til að staðfesta 

marktækar breytingar (Mynd 1). 

 

Mynd 1. Tíðni sviptinga á Íslandi 

 

Höfundar þessa verkefnis leituðu í dómasafni Hæstaréttar Íslands (e.d.) og þegar slegið var upp 

leitarorðið lögræði komu upp alls 101 hæstaréttardómar frá árunum 1998-2014 sem varða 

frelsissviptingar. Þar af eru 83 dómar sem fjalla um sviptingu lögræðis og skiptast þeir í 58 dóma um 

sjálfræðissviptingu, 13 um lögræðissviptingu og 12 dómar sem fjalla um fjárræðissviptingu. Tilefni 

sviptinganna voru langoftast geðsjúkdómar eða í 68 tilfellum og þar af komu upp 36 mál sem tengdust 

áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu, samhliða geðrænum sjúkdómi. Aðrar ástæður sviptinganna voru 

heilabilun eða alls 10 mál, þrjú mál tengdust áfengisfíkn og tvö mál voru vegna þroskahömlunar. Í 

dómasafni Hæstaréttar eru einungis nefndir dómar sem fallið hafa í héraðsdómum og verið áfrýjað til 

Hæstaréttar Íslands.  
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6.2 Samanburður við Norðurlönd 

Fjöldi nauðungarvistana og þvingunaraðgerða hefur aukist víðast hvar í Evrópu (Dressing og Salize, 

2004; Priebe o.fl., 2008; Kallert o.fl., 2008). Hugsanlegar ástæður þess eru aukin tíðni sjúkdóma, 

alvarleiki veikinda meiri og aukin notkun á vímuefnum. Önnur hugsanleg skýring er skortur á félags-

legum stuðningi við einstaklinga með geðsjúkdóma, til dæmis hefur staða kvenna breyst, áður fyrr 

voru konur frekar heimavinnandi og voru helstu umönnunaraðilar hinna veiku (van der Post o.fl., 2012; 

Priebe ofl., 2005). 

Nauðungarinnlagnir á Íslandi eru hlutfallslega fæstar á Norðurlöndum. Árið 2005 voru nauðungar-

innlagnir 5,7% af innlögnum á geðsviði Landspítalans. Á Norðurlöndunum var tíðnin mun hærri og 

hæst í Finnlandi þar sem hún var 32,2% (Landspítali, 2006).  

Þrátt fyrir að nauðungarinnlagnir séu hlutfallslega fæstar á Íslandi, upplifa íslenskir nauðungar-

vistaðir einstaklingar mikla nauðung við innlögn á geðsjúkrahús og einna mest á Norðurlöndunum. 

Samkvæmt rannsókn sem skoðaði upplifun sjúklinga með geðræna sjúkdóma, af valdbeitingu við 

innlögn á geðdeild reyndust íslenskir nauðungarvistaðir sjúklingar upplifa 100% valdbeitingu. Til 

samanburðar upplifa nauðungarvistaðir sjúklingar í Noregi einungis 49% valdbeitingu við innlögn á 

sjúkrahús (Kjellin o.fl., 2006). Skýringar á þessum mun af upplifun nauðunga hjá íslenskum sjúklingum 

er vegna þess að hér á landi eru nauðungarvistanir fátíðar og aðeins gerðar í ítrustu neyð (Innanríkis-

ráðuneytið, 2014). Jafnframt gæti skráning í sjúkraskrá sjúklinga verið breytileg á milli landa og skýrt 

þessa ólíku upplifun sjúklinganna. Auk þess gætu ástæður fyrir ólíkri upplifun þvingana á milli 

Norðurlanda verið vegna þess að skipulag geðheilbrigðisþjónustu og forsendur  nauðungarvistana eru 

mismunandi (Fiorillo o.fl., 2011; Kjellin o.fl., 2006). Einnig gætu mismunandi venjur og menningar-

þættir á milli landa, haft áhrif á ólíka upplifun sjúklinga af valdbeitingu við innlögn (Bak og Aggernæs, 

2012; Kalisova o.fl., 2014; Kjellin o.fl., 2006; Raboch o.fl., 2010).  

Öll norræn lögræðislög, að undanskildum norskum lögræðislögum, heimila nauðungarvistun sjálf-

viljugra sjúklinga, það er þegar sjúklingur leggst sjálfviljugur inn á sjúkrahús en er nauðungarvistaður 

þrátt fyrir ósk hans um að útskrifast. Í Noregi eru sjúklingar nauðungarvistaðir á sjúkrahús strax frá 

upphafi meðferðar óháð samþykki þeirra, til þess að koma í veg fyrir að þeir yfirgefi sjúkrahúsið og 

hægt sé að veita þeim læknismeðferð. Þetta ákvæði norsku lögræðislaganna skýrir hversu lágt hlutfall 

sjúklinga upplifir mikla valdbeitingu við innlögn á sjúkrahús (Kjellin o.fl., 2006). 

Rannsóknir sýna að réttarstaða sjúklings, það er hvort að sjúklingur leggst inn á sjúkrahús að 

sjálfdáðum eða er lagður inn gegn vilja sínum, er ekki góður mælikvarði á upplifaða þvingun sjúklinga. 

Mikill hluti sjálfviljugra sjúklinga upplifir þvingun og sumir nauðungarvistaðir sjúklingar trúa að þeir hafi 

verið lagðir inn á sjúkrahús af fúsum og frjálsum vilja. Frekar á að taka mið af reynslu og upplifun 

sjúklinga af þvingun (e. perceived coercion) heldur en réttarstöðu þeirra (Fiorillo o.fl., 2012; Iversen, 

Høyer og Sexton, 2007; Kjellin o.fl., 2006).  

Norsk rannsókn frá árinu 2010 kannaði tíðni notkunar á þvingunaraðgerðum, svo sem líkamlegra 

fjötra, einangrunar og þvingaðra lyfjagjafa í heilbrigðisþjónustu, meðal 10 Evrópulanda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að 38% nauðungarvistaðra sjúklinga greindu frá því að hafa verið beittir 

nauðungaraðgerðum í meðferð en tíðnin var mjög breytileg eftir löndum. Einhvers konar þvingandi 
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aðferðir eru notaðar í öllum löndunum. Þvinguð lyfjagjöf var algengasta íhlutunin (56%), því næst kom 

líkamleg fjötrun (36%) en einangrun var sjaldnast notuð (8%). Algengustu ástæður fyrir notkun 

þvingandi aðferða á sjúkrahúsum voru þegar sjúklingar sýndu ógnandi hegðun gagnvart sjálfum sér, 

öðrum eða umhverfi sínu. Auk þess þegar koma þurfti í veg fyrir að sjúklingur strykju af sjúkrahúsi eða 

voru ófærir að hugsa um sjálfan sig (Raboch o.fl., 2010).   
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7 Áhættuþættir nauðungarvistana 

Rannsóknir sýna að ákveðnir einstaklingar eru í meiri áhættu en aðrir að vera beittir nauðung. 

Sjúklingar með alvarlega geðsjúkdóma svo sem geðklofa og geðhvarfasýki eru í meiri hættu á að vera 

beittir þvingunum í meðferð og nauðungarvistun, heldur en þeir sem eru ekki með geðsjúkdóms-

greiningu (Cougnard o.fl., 2004; Husum, Bjørngaard, Finset og Ruud, 2010; Kalisova o.fl., 2014; Lay, 

Nordt og Rössler, 2011; Raboch o.fl., 2010; Steinert o.fl., 2007). Einstaklingar sem sýna fráviks-

hegðun, líkt og ógnandi hegðun eða árásarhneigð, eru í meiri hættu að vera beittir nauðung og færðir 

nauðugir á sjúkrahús (Husum o.fl., 2010; Kalisova o.fl., 2014; Raboch o.fl., 2010). Fíkniefnaneysla er 

einnig áhættuþáttur fyrir nauðungarvistun (Hustoft o.fl., 2013; Migon o.fl., 2008; Steinert o.fl., 2007). 

Sjúklingar sem eru með mikil geðrofseinkenni eru í aukinni hættu á að vera nauðungarvistaðir (Hustoft 

o.fl., 2013; Husum o.fl., 2010; Kalisova o.fl., 2014; Kjellin o.fl., 2006; Lay o.fl., 2011; Raboch o.fl., 

2010). 

Einstaklingar sem þjást af alvarlegum geðsjúkdómum geta haft skert innsæi í sjúkdómsástand sitt 

og hafna þar af leiðandi meðferð við sjúkdómi sínum. Þá getur reynst nauðsynlegt að beita 

nauðungarvistun til að hægt sé að hefja viðeigandi læknismeðferð. Sjúklingar sem eru með mikil geð-

rofseinkenni eru með truflað raunveruleikaskyn og eiga erfitt að greina á milli þess sem er raun-

verulegt og þess sem þeir upplifa í kjölfar sjúkdóms síns (Moller, 2013). Nokkurra daga innlögn á 

sjúkrahús getur dregið úr sjúkdómseinkennum, svo sem geðrofseinkennum og ranghugmyndum og 

fleytt sjúklingnum yfir alvarlegt tímabil í veikindum sínum. 

7.1 Sjúkdómsinnsæi 

Skert sjúkdómsinnsæi er áhættuþáttur fyrir þvingunum í meðferð sem og nauðungarvistun (Hustoft 

o.fl., 2013; Kjellin o.fl., 2004; Kjellin o.fl., 2006; Kjellin og Wallsten, 2010). Sjúkdómsinnsæi er 

viðeigandi skilningur á eigin heilbrigði. Innsæi er ekki einungis af eða á heldur stigbundið, en skortur á 

innsæi er alvarlegt vandamál þar sem þeir telja sig ekki vera veika (Moller, 2013). Sjúklinga sem 

skortir sjúkdómsinnsæi telja sig ekki hafa þörf fyrir meðferð sem talin er vera nauðsynleg fyrir heilsu 

þeirra og öryggi og veldur það erfiðleikum í meðferð og samvinnu. Jafnframt hefur skert sjúkdóms-

innsæi áhrif á meðferðarheldni sjúklinga sem getur leitt af sér versnun á sjúkdómi, lengri innlagnir og 

að einkenni sjúkdóms ganga hægar til baka en annars (Gelder o.fl., 2005).   

Sjúklingar með gott sjúkdómsinnsæi upplifa minni nauðung í meðferð heldur en þeir sem eru með 

skert sjúkdómsinnsæi. Þeir eru líklegri til að skilja tilgang þvingunaraðgerða og viðurkenna að 

þvinganir í meðferð geti verið árangursríkar (Jaeger og Rossler, 2010). Sjúklingar með gott innsæi í 

sjúkdóm sinn eru líklegri að sýna samvinnu og taka þátt í meðferð við sjúkdómnum sem endurspeglast 

í jákvæðari reynslu af nauðungarinnlögninni (Moller, 2013; O´Donoghue o.fl., 2010).  

7.2 Ranghugmyndir 

Við rökstuðning frelsissviptingar er oft nefnt að einstaklingur sé í geðrofi með ranghugmyndir og þar af 

leiðandi með skert innsæi í sjúkdóm sinn (A gegn Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, 2014b; A gegn 

fjölskyldusviði B, 2014). Ranghugmyndir eru hugmyndir sem einstaklingur trúir að séu réttar, en eru 
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hugsanlega rangar, ásamt því að þær samræmast ekki hugmyndum annarra, eða samfélagsins sem 

hann býr í. Yfirleitt er ekki hægt að breyta þessari hugmynd einstaklingsins með rökum eða sönnunum 

og þá er talað um að hann sé innsæislaus í sjúkdómsástand sitt þar sem hann neitar því að þessar 

hugmyndir séu ranghugmyndir (Stuart, 2013b). Stundum eru þessar hugmyndir augljóslega rangar, til 

dæmis ef einstaklingur telur sig vera þjóðarleiðtoga þegar það er augljóst að svo er ekki. Hinsvegar 

verður málið flóknara í vissum tilfellum. Til dæmis þegar einstaklingur heldur því fram að visst yfirvald 

sé að ásækja hann eða reyna að klekkja á honum þar sem erfitt getur reynst að færa sönnur fyrir því 

að svo sé ekki. Þar af leiðandi getur reynst ennþá erfiðara að fá einstaklinginn, sem þjáist af þess 

konar ranghugmyndum, til þess að skipta um skoðun.  

Það er hinsvegar algengt að erfitt sé að fá fólk almennt til þess að skipta um skoðun þó það sé ekki 

með geðsjúkdóm (Tannsjö, 1999). Hugmyndir þeirra heilbrigðu eru þó sjaldan taldar vera rang-

hugmyndir þar sem þær samræmast hugmyndum annarra eða samfélagsins (Stuart, 2013b). Þar af 

leiðandi er erfitt að skilgreina einstakling í geðrofi einungis út frá þeim forsendum að hann sé með 

ranghugmyndir eða skert innsæi í sjúkdóm sinn. Standi til að svipta einstakling frelsi þá verður að vera 

hægt að sýna fram á með fullnægjandi rökum eða sönnunum að þessar ranghugmyndir séu í raun 

rangar eða að einstaklingurinn sé með fleiri einkenni geðrofs. Hér má nefna hæstaréttardóm nr. 

572/2014, sem féll þann 4. september 2014 (A gegn Velferðarsviði Reykjavíkurborgar, 2014a). Þar er 

tekið fram að viðkomandi einstaklingur var sviptur sjálfræði sökum þess að hann þjáðist af skýrum 

ranghugmyndum. Hann hélt því fram að innstungur í veggjum væru að tengjast við líkama hans og 

heyrði rödd látins frænda síns. Hægt er að hrekja þessar staðhæfingar þar sem þær standast ekki 

náttúrulögmál. 
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8 Siðferði 

8.1 Skilgreining 

Sú staðreynd að hægt sé að réttlæta nauðung og valdbeitingu gagnvart frjálsum þegnum í sam-

félaginu án þess að þeir hafi brotið lögin eða gert neitt af sér vekur upp siðferðislegar spurningar. 

Siðferði er erfitt að skilgreina en megininntak hugtaksins er að menn hagi gjörðum sínum í samræmi 

við eigin skynsemi. Skynsemi felur í sér að ákvarðanir styðjist við bestu mögulegu rökin hverju sinni 

sem endurspegla veruleikann líkt og við skynjum hann ásamt því að tekið sé tillit til hagsmuna allra 

þeirra einstaklinga sem málin varða. Ef ríkja á siðferðislegur góðvijli í samfélagi þá verða skynsemis-

gæddar verur að skilja hvað er ætlast til af þeim og breyta samkvæmt því (Rachels, 1997). Réttlæting 

á athöfnum manna ákvarðast út frá þeim afleiðingum sem þær hafa (Mill, 1859/1978). Þannig er hægt 

að draga rökstudda ályktun um það hvað er siðferðislega rétt að gera hverju sinni (Rachels, 1997). 

8.2 Forræðishyggja 

Forræðishyggja er hugtak sem líkja má við samband á milli foreldra og barna. Það vísar til þess að 

yfirvald takmarkar frelsi einstaklinga á þeim forsendum að þeir séu ekki hæfir til að hugsa rökrétt 

(Mason, 2000). Áður fyrr tíðkaðist forræðishyggja í sambandi sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks, þar 

sem læknirinn tók allar ákvarðanir fyrir hönd sjúklingsins (Newton-Howes, 2010). Í dag er meiri áhersla 

lögð á að sjúklingurinn taki sjálfstæðar ákvarðanir um meðferð og fái til þess nauðsynlegar upplýsingar 

(Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, e.d.; Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997). Þannig getur veikur 

einstaklingur hafnað meðferð, til dæmis krabbameinslyfjameðferð, ef hann kýs að gera það. Annað 

virðist þó gilda um fólk með geðsjúkdóma þegar valdið er tekið af þeim og þeir þvingaðir til að þiggja 

meðferð gegn sínum vilja.  

Hætti einstaklingur með geðsjúkdóm að taka lyfin sín er það stundum túlkað sem svo af geðlækni 

að hann sé með skert innsæi í ástand sitt og sé að veikjast aftur. Þá er gert ráð fyrir því að 

geðlæknirinn með alla sínu þekkingu og reynslu hljóti að vita hvenær einstaklingur er orðinn veikur og 

hvaða meðferð muni gagnast honum best (Lavelle og Tusaie, 2011). Þar af leiðandi getur geð-

læknirinn, með aðstoð dómsmálayfirvalda, nauðungarvistað einstakling á þeim forsendum að hann sé 

ekki hæfur til að ráða persónulegum högum (Lögræðislög nr. 71/1997). Það er því læknisfræðilegt mat 

hverju sinni hvort einstaklingur sé ófær um að ráða persónulegum högum og þarf einungis læknis-

vottorð frá vakthafandi sjúkrahúslækni til að skera úr um það. Það er hinsvegar ekki bein afleiðing af 

geðsjúkdómi að vera ófær um að ráða persónulegum högum og læknisvottorð segir dómaranum 

sjaldan hvort að sú sé raunin.  

Í lögræðislögunum má því greina forræðishyggju þegar frelsi einstaklingsins er tekið af honum þar 

sem hann er ekki talinn fær um að taka sjálfstæðar ákvarðanir og valdið sett í hendur annarra til að 

ákveða hvað er honum fyrir bestu (Mason, 2000). Sjúklingar með geðræna sjúkdóma eru með-

höndlaðir af meiri forræðishyggju af heilbrigðisþjónustunni heldur en aðrir sjúklingar. Oft eru fagaðilar 

og fjölskyldumeðlimir tilbúnir að sætta sig við hvaða þvingunarúrræði sem er, til að bæta meðferðar-

heldni sjúklinga með geðsjúkdóm (Nordt, Rössler og Lauber, 2006). 
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8.3 Hver er fær um að stjórna persónulegum högum? 

Samkvæmt lögræðislögunum má svipta mann lögræði ef hann er ekki fær um að stjórna 

persónulegum högum, en hvað felst í því að vera ekki fær um að ráða persónulegum högum? Þetta 

ákvæði hefur verið gagnrýnt af Evrópuráðinu þar sem það þykir of víðtækt (Council of Europe, 2013).  

Það er til dæmis hægt að velta því fyrir sér hvort að reykingarmenn séu í raun hæfir til að stjórna 

persónulegum högum þegar þeir eru vísvitandi að útsetja sig, og aðra, fyrir gríðarlega alvarlegum 

langvinnum sjúkdómum. Ef þeir veikjast bíður þeirra langt og erfitt ferli innan heilbrigðiskerfisins sem 

getur endað með snemmbúnum dauða (Karl Andersen og Vilmundur Guðnason, 2012). Hinsvegar eru 

ennþá margir sem reykja og stofna sjálfum sér og öðrum í hættu. Það er hægt að komast að sömu 

niðurstöðu um einstaklinga sem eru í ofþyngd eða þá sem fylgja ekki meðferð eftir að hafa greinst 

með sykursýki. Hér er hinsvegar ekki verið að gefa í skyn að það eigi að nauðungarvista eða þvinga 

meðferð upp á fólk sem stundar áhættuhegðun líkt og reykingar. Einungis er verið að vekja athygli á 

því að varlega verður að fara þegar einstaklingur er dæmdur ófær um að stjórna persónulegum 

högum.  

8.4 Ólíkir menningarheimar 

Menningarleg afstæðishyggja er kenning innan siðfræðinnar sem byggist á því að grundvöllur margra 

þeirra siða og viðhorfa sem við teljum vera rétt og eðlileg séu í raun afurðir þeirrar menningar sem við 

búum við (Rachels, 1997). Finnsk rannsókn frá árinu 2003 leiddi í ljós að vinnustaðamenning og við-

horf hjúkrunarfræðinga til þvingandi aðgerða hafði mikil áhrif á beitingu nauðungaraðferða á sjúkra-

húsum (Kaltiala-Heino o.fl., 2003). 

Á Íslandi hefur skapast sú menning að nota ekki ólar, belti eða spennitreyjur í  geðheilbrigðis-

þjónustu í kjölfar þess að Helga Hagbart Tómassyni yfirlæknir á Kleppspítala ofbauð meðferðin sem 

sjúklingar þar þurftu að sæta. Árið 1932 lét hann brenna allar ólar, belti og spennitreyjur og varð 

Kleppur í kjölfarið mannúðlegra geðsjúkrahús heldur en þekktist annars staðar í Evrópu. Sonur Helga, 

Tómas Helgason, tók við stöðu föður síns þegar hann hætti störfum á Kleppspítala árið 1959 og 

viðhélt sömu hefð. Það voru ekki allir sammála þessum breytingum Helga Tómassonar þar sem 

nokkrir sjúklingar stigu upp og mótmæltu þeim meðferðum sem þeir fengu á sjúkrahúsinu. Einn þeirra 

var Jóhannes Birkiland rithöfundur. Hann setti út á aðferðir Helga þar sem honum fannst belti og ólar 

langtum mildari aðferðir til skerða hreyfigetu sjúklinga heldur en slævandi lyf (Óttar Guðmundsson, 

2007). 

Þegar einstaklingur er nauðungarvistaður er hann dæmdur veikur og þar með eru skoðanir hans, 

gildi og hugmyndir oft taldar vera rangar, sérstaklega ef það samræmist ekki ríkjandi hugmyndum þess 

samfélags sem hann býr í (Hall, 2004; Mason, 2000). Þá er ekki þar með sagt að þessi sami 

einstaklingur yrði dæmdur veikur í öðru samfélagi, þar sem ólík menningarsamfélög hafa ólík gildi, 

siðareglur og hugmyndir um hvernig einstaklingar skuli haga sér. Það sem telst rétt í einum hópi getur 

talist rangt í öðrum hópi og öfugt. Það virðist hins vegar vera svo að við teljum að sá lífsmáti sem við 

höfum kosið okkur í nútíma samfélaginu, sé svo eðlilegur og réttur að erfitt sé að hugsa sér að aðrir, í 

öðrum menningarsamfélögum, lifi á einhvern annan hátt (Rachels, 1997).  
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9 Upplifun og reynsla af nauðungarvistun 

Áhugi rannsakenda og meðferðaraðila á að öðlast innsýn í reynsluheim einstaklinga sem hafa verið 

vistaðir gegn vilja sínum á sjúkrahúsi hefur aukist á undanförnum árum. Rannsakendur eru almennt 

sammála um að nauðungarinnlögn sé lífsreynsla sem sjúklingar skynja sem neikvæða og jafnvel 

skaðlega eina og sér (Iversen o.fl., 2007; Jones og Mason, 2002; Kuosmanen, Hätönen, Malkavaara, 

Kylmä og Välimäki, 2007; Olofsson og Jacobsson, 2001; Olofsson og Norberg, 2001; Sibitz o.fl., 2011; 

Valenti, Giacco, Katasakou og Priebe, 2013). Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður nokkurra rann-

sókna þar sem reynsla nauðungarvistaðra einstaklinga með geðsjúkdóm var skoðuð. Fáar rannsóknir 

hafa þó verið gerðar á upplifun nauðungarvistaðra einstaklinga af sviptingarferlinu og því mun um-

fjöllunin einnig ná til sjúklinga sem hafa sætt þvingunum við innlögn og í meðferð á sjúkrahúsi.  

Rannsóknir sem hafa skoðað reynslu nauðungarvistaðra sjúklinga af meðferð sýna margvíslegar 

niðurstöður og greindu flestir sjúklingar bæði frá neikvæðri og jákvæðri upplifun. Sjúklingar sem höfðu 

þurft að sæta mikilli valdbeitingu og nauðung við innlögn, sem og í meðferð, tjáðu minni ánægju með 

meðferðina (Iversen o.fl., 2007; Katsakou o.fl., 2010; Kallert o.fl., 2008). Að auki tjáðu sjúklingar sem 

höfðu áður lagst inn á geðsjúkrahús minni ánægju með meðferð (Katsakou o.fl., 2010).  

Sumir sjúklingar lýstu jákvæðri reynslu af þvingaðri meðferð (Katsakou o.fl., 2010; Katsakou og 

Priebe, 2006; Kuosmanen o.fl., 2007; Sørgaard, 2007). Í rannsókn O´Donoghue og félaga (2010) kom 

fram að sjúklingar voru yfirleitt ánægðir með þá þjónustu og meðferð sem þeir fengu á sjúkrahúsinu og 

lýstu þakklæti yfir að hafa öðlast bata og skilning í kjölfar innlagnar (O´Donoghue o.fl., 2010). Þeir urðu 

meðvitaðir um mikilvægi þess að njóta hvers dags og tóku ekki mótlæti eða erfiðleikum eins alvarlega 

og áður (Sibitz o.fl., 2011). Rannsóknir benda til þess að það séu jákvæð tengsl á milli viðhorfs 

sjúklinga og tímanum sem líður frá innlögn (Katsakou og Priebe, 2006; McGuinness, Dowling og 

Trimble, 2013; O´Donoghue o.fl., 2010; Olofsson og Norberg, 2001; Priebe o.fl., 2010; Sibitz o.fl., 

2011; Valenti o.fl., 2013). Sjúklingar, sem voru með mikil sjúkdómseinkenni við innlögn, lýstu yfir meiri 

ánægju með meðferðina við útskrift þar sem dró úr einkennum sjúkdómsins. Einnig sást munur á þeim 

sem voru nauðungarvistaðir eða sjálfræðissviptir í lengri tíma. Þeir sjúklingar sem voru sviptir frelsi í 

72 klukkustundir eða 28 daga tjáðu meiri ánægju en þeir sem voru sviptir frelsi í sex mánuði eða meira 

(Katsakou o.fl., 2010).   

Ánægja sjúklinga og hlutfall þvingana getur haft forspágildi um endurinnlögn innan árs frá útskrift 

(Priebe o.fl., 2010). Minni hætta var á nauðugum endurinnlögnum á geðsjúkrahús ef sjúklingar voru 

ánægðir með þá meðferð sem þeir fengu ásamt því að þeir töldu hana frekar hafa átt rétt á sér (Priebe 

o.fl., 2009). Jafnframt skilaði aukin ánægja sér í betri meðferðarárangri og meðferðarheldni 

(McGuinness o.fl., 2013; Priebe o.fl., 2010), þá sérstaklega ef sjúkingar voru jákvæðir gagnvart með-

ferðinni strax við upphaf innlagnar (Priebe o.fl., 2009). Nauðungarvistaðir sjúklingar, sem tjáðu ánægju 

í upphafi meðferðar, sýndu gjarnan betri einkennastjórnun, betri almenna og félagslega virkni og mátu 

lífsgæði sín betur (Priebe o.fl., 2010).  

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður nokkurra rannsókna þar sem upplifun og þarfir skjólstæð-

inga af geðheilbrigðisþjónustunni eru skoðaðar. Við lestur rannsóknanna voru greind þrjú svið sem 

höfðu áhrif á reynslu einstaklinga og upplifun af nauðungarinnlögn og nauðugri meðferð á sjúkrahúsi. 
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Þau eru þjónustukerfið, geðheilbrigðisstarfsfólk og einstaklingurinn. Innan þeirra voru greind 

eftirfarandi tíu þemu: upplýsingar, umhverfi, virðing, virk hlustun, umhyggja, aðkoma lögreglu, ber-

skjöldun, að hafa ákvörðunarvald, nauðsynleg neyðarbremsa og fordómar.  

9.1 Þjónustukerfið 

9.1.1 Upplýsingar 

Mikilvægt er að sjúklingar fái nægar upplýsingar um meðferð og þjónustu svo að þeir geti tekið 

upplýstar ákvarðanir um meðferð (Newton-Howes og Mullen, 2011). Rannsóknir sýndu að 

upplýsingagjöf til sjúklinga sem höfðu verið vistaðir án samþykkis þeirra á sjúkrahúsi var ábótavant 

(Iversen o.fl., 2007; Johansson og Lundman, 2002; Katsakou o.fl., 2012; McGuinness o.fl., 2013; 

O´Donoghue o.fl., 2010; Olafsson og Jacobsson, 2001; Sibitz o.fl., 2011; Valenti o.fl., 2013). 

Nauðungarvistaðir sjúklingar vissu gjarnan lítið um réttindi sín og fengu oft á tíðum takmarkaðar 

upplýsingar um réttarstöðu sína (Olofsson og Norberg, 2001). Sjúklingar vildu ekki einungis fá 

upplýsingar um réttindi sín, heldur einnig raunhæfar og réttar upplýsingar um sjúkdóm sinn, einkenni, 

heilsufarsástand, mögulegar meðferðarleiðir og jafnframt upplýsingar um lyf (Andreasson og 

Skärsäter, 2012; Haglund, von Knorring og von Essen, 2003). Í breskri eigindlegri rannsókn tjáði rúm-

lega helmingur sjúklinga að þeim hafi verið veittar þessar upplýsingar (Valenti o.fl., 2013). Í rannsókn 

Iversen og félaga (2007) kom fram að einungis 26% sjúklinganna voru ánægðir með upplýsingagjöf frá 

fagaðilum.  

Eigindleg rannsókn, sem gerð var árið 2013 í Írlandi, miðaði að því að lýsa reynslu þeirra sem hafa 

verið sviptir frelsi og vistaðir á geðsjúkrahús gegn vilja sínum. Sjúklingarnir lýstu því að fyrstu dagarnir 

eftir innlögn hefðu einkennst af ótta og hræðslu vegna þess að þeir fengu ekki nægar upplýsingar um 

ástæðu innlagnarinnar þó þeir reyndu að leita svara. Í sömu rannsókn kom einnig fram að einn sjúk-

lingur fékk upplýsingar en vegna veikinda sinna átti hann erfitt með að skilja þær (McGuinness o.fl., 

2013). Á Íslandi hafa fáar rannsóknir verið gerðar um upplifun einstaklinga sem þurft hafa að sæta 

þvingandi aðferðum en gerð var rannsókn sem skoðaði reynslu geðsjúkra og aðstandenda þeirra af 

íslenskri heilbrigðisþjónustu og þjónustuþarfir þeirra. Þar kom fram að upplýsingaflæði var ábótavant 

(Páll Biering, Guðbjörg Daníelsdóttir og Arndís Ósk Jónsdóttir, 2005). 

Ónógar upplýsingar ollu því að sjúklingar skildu ekki hvers vegna verið væri að beita nauðungar-

vistun og þeir áttu erfitt með að skilja tilgang innlagnarinnar. Sumum fannst jafnvel að verið var að 

refsa sér með innlögninni. Ónógt upplýsingaflæði jók á kvíða þeirra og í sumum tilfellum geðræn ein-

kenni (Johansson og Lundman, 2002; Olofsson og Jacobsson, 2001; Sibitz o.fl., 2011). Hins vegar 

gátu of miklar upplýsingar á of skömmum tíma aukið á kvíða sjúklinganna (Andreasson og Skärsäter, 

2012). Hefði starfsfólk staðið betur að upplýsingagjöf, telja sjúklingar að það hefði dregið úr ótta þeirra 

og tryggt öryggi á þessum viðkvæma tíma og jafnvel leitt til þess að þeir hefðu sæst á að taka lyfin sín, 

svo að ekki hafi þurft að koma til þvingandi aðferða (Andreasson og Skärsäter, 2012; Haglund o.fl., 

2003; Sibitz o.fl., 2011). Það er því mikilvægt að gefa inniliggjandi sjúklingum upplýsingar um sjúkdóm 

sinn og meðferð. Þannig er hægt að hjálpa sjúklingum að sætta sig við þær takmarkanir sem veikindin 

setja þeim og gefa þeim von um betri framtíð (Gelder o.fl., 2005). 
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9.1.2 Umhverfi og afþreying 

Upplifun sjúklinga á umhverfi geðdeilda var misjöfn (Hall, 2004; Jón Snorrason o.fl., 2007; Larsen og 

Terkelsen, 2014). Í sænskri eigindlegri rannsókn Johansson og Lundman (2002) fannst sjúklingum 

umhverfi geðdeildarinnar notalegt og það uppfyllti þarfir þeirra. Oft mynduðust góð tengsl á milli 

sjúklinga sem veitti þeim hvatningu og stuðning. Þegar leið á meðferðina höfðu sjúklingar kost á því að 

fara út af deildinni, auk þess að þeir fengu að fara í leyfi til þess að heimsækja fjölskyldu sína. Það 

fannst sjúklingum mjög mikilvægt þar sem þeir voru oft einmana og einangraðir innan veggja sjúkra-

hússins (Johansson og Lundman, 2002). Einnig jók það á frelsistilfinninguna að fá að fara út af 

deildinni, þó það væri ekki nema í stuttan tíma í einu (Andreasson og Skärsäter, 2012). 

Sumir sjúklingar upplifðu umhverfið á geðdeildum ósveigjanlegt þar sem þeir þurftu að fara eftir 

ströngum reglum deilda og líktu starfsfólki við fangaverði (Johansson og Lundman, 2002; Larsen og 

Terkelsen, 2014). Mikill meirihluti sjúklinga upplifði frelsisskerðingu sem fólst í því að vera lokaður inni 

og mega ekki yfirgefa deildina, nema í fylgd starfsmanns. Sjúklingar sögðu að frelsisskerðingin væri 

mjög átakanleg reynsla, þar sem þeir töldu frelsið afar mikilvægt (Kuosmanen o.fl., 2007). Sjúklingar 

upplifðu sig einmana og einangraða á sjúkrahúsinu þar sem samskipti við fjölskyldu og vini voru oft 

takmörkuð (Hall, 2004; Jón Snorrason o.fl., 2007; Larsen og Terkelsen, 2014). Hið stranga eftirlit 

mætti ekki þörfum þeirra en í rannsókn sem gerð var á geðdeildum á Íslandi átti þetta helst við þá 

sjúklinga sem voru á fullri gát og yfirsetu (Jón Snorrason o.fl., 2007).  

Í breskri rannsókn Jones og Mason (2002) kom fram að sjúklingum fannst umhverfi geðdeilda ekki 

nægilega styðjandi og það væru fá viðfangsefni í boði til afþreyfingar. Sjúklingunum leiddist mikið og 

biðu eftir að tíminn liði. Þeim stóð hins vegar til boða að fara í leikfimi og iðjuþjálfun sem sjúklingum 

fannst mikilvægt þar sem þeir vildu hafa eitthvað fyrir stafni á daginn og fá hvíld frá umhverfi deildar-

innar (Jones og Mason, 2002). Auk þess fannst sjúklingum það góður undirbúningur að fá að taka þátt 

í daglegum athöfnum deildarinnar  áður en þeir snéru aftur út í samfélagið (Andreasson og Skärsäter, 

2012). Samsvarandi niðurstöður komu fram í öðrum rannsóknum þar sem sjúklingum fannst vanta af-

þreyingu og virkni á deildum (Kuosmanen o.fl., 2007; McGuinness o.fl., 2013). Mikilvægt er að stuðla 

að viðeigandi virkni fyrir sjúkling með geðsjúkdóm, þar sem iðjuleysi getur leitt til þess að sjúklingurinn 

verður niðursokkinn í sjúkdóm sinn. Aftur á móti getur of mikil virkni leitt til aukningar á bráða-

einkennum (Gelder o.fl., 2005). 

9.2 Geðheilbrigðisstarfsfólk 

Sviðið geðheilbrigðisstarfsfólk vísar til heilbrigðisstarfsmanna sem starfa innan geðsviðsins og aðkomu 

lögreglu að sviptingarferlinu þar sem þessir aðilar eru í hvað mestu tengslum við nauðungarvistaða 

sjúklinga á sjúkrahúsum. Það eru hjúkrunarfræðingar, læknar, sálfræðingar, iðjuþjálfarar, félags-

ráðgjafar og fleiri. Hér munum við einbeita okkur að hjúkrunarfræðingum og umönnun þeirra í 

tengslum við frelsissvipta einstaklinga.  

9.2.1 Virðing  

Virðing starfsfólks í garð sjúklinga var talin mikilvæg af sjúklingum sem höfðu verið nauðungarvistaðir 

(Jones og Mason, 2002; Olofsson og Jacobsson, 2001; Sibitz o.fl., 2011; Sørgaard, 2004; Valenti o.fl., 
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2013). Með virðingu fyrir sjúklingnum var átt við að fagaðilar tóku tillit til skoðana þeirra, veittu þeim 

virka hlustun og sýndu þeim umhyggju (Andreasson og Skärsäter, 2012; Jones og Mason, 2002; 

Olofsson og Jacobsson, 2001; Valenti o.fl., 2013).  

Margir nauðungarvistaðir sjúklingar upplifðu vanvirðingu og særandi framkomu af hálfu fagfólks 

(Johansson og Lundman, 2002; Jones og Mason, 2002; Katsakou og Priebe, 2007; Olofsson og 

Jacobsson, 2001; Sibitz o.fl., 2011; Valenti o.fl., 2013). Í breskri eigindlegri rannsókn Valenti og félaga 

voru tekin viðtöl við 59 sjúklinga sem áttu það sameiginlegt að hafa verið sviptir sjálfræði. Í ljós kom að 

44% sjúklinganna upplifðu vanvirðingu í sinn garð frá fagfólki (Valenti o.fl., 2013). Sjúklingum fannst 

að óskir sínar, skoðanir og gildi væru ekki virt ásamt því að þeir nytu ekki sömu virðingar og réttinda 

og aðrar manneskjur (McGuinness o.fl., 2013). Þeir upplifðu mikið óréttlæti og að brotið væri á 

réttindum þeirra (Johansson og Lundman, 2002; Olofsson og Norberg, 2001; Sibitz o.fl., 2011). 

Sjúklingum fannst ekki komið fram við þá af virðingu og að þeir væru ekki jafn mikils virði og heil-

brigðar manneskjur, heldur væru þeir álitnir óæðri mannverur eða einskis virtir glæpamenn sem leiddi 

til þess að þeir fóru að efast um mannleg gildi sín (Olafsson og Jacobsson, 2001; Johansson og 

Lundman, 2002; Katsakou og Priebe, 2007). Þeir upplifðu sig úr tengslum við raunveruleikann og fóru 

sjálfir að trúa því að þeir væru ómennskar skepnur (Jones og Mason, 2002).  

Sjúklingar töldu að virðing væri undirstaða hjúkrunar og mannlegra samskipta og grundvöllurinn að 

góðu meðferðarsambandi sjúklinga og starfsfólks. Til að sjúklingar viðhaldi virðingu sinni sögðu þeir 

að það væri mikilvægt að nauðungaraðgerðum væri aflétt þegar þeirra var ekki lengur þörf (Olofsson 

og Jacobsson, 2001). 

9.2.2 Virk hlustun  

Einstaklingar sem höfðu verið lagðir nauðugir inn á sjúkrastofnun sögðu gjarnan frá því að ekki var 

hlustað á tilfinningar þeirra og skoðanir (Jones og Mason, 2002; Olofsson og Jacobsson, 2001; Sibitz 

o.fl., 2011; Valenti o.fl., 2013). Fannst sjúklingum ekki á þá hlustað gat það leitt til þess að þeir upp-

lifðu vanmátt, niðurlægingu og einmanaleika (Sibitz o.fl., 2011).  

Sjúklingar telja að virk hlustun fagaðila sé mikilvæg og óska eftir að starfsfólk gefi sér tíma til að 

hlusta á sig. Sjúklingar sem fengu tækifæri til að tjá tilfinningar sínar og sjónarmið og höfðu þar með 

möguleika á að taka þátt í ákvörðunum fundu fyrir minni valdbeitingu við innlögn og í meðferð. Með því 

að beita virkri hlustun og virða sjónarmið sjúklingsins er hægt að draga úr upplifaðri nauðung 

(McKenna, Simpson og Coverdale, 2003; Olafsson og Norberg, 2001; Sørgaard, 2007; Valenti o.fl., 

2013). Sjúklingar töldu að hefði starfsfólk gefið sér tíma til að hlusta og leyft þeim að tjá sig hefði ekki 

þurft að beita þvingandi meðferðum við innlögn og í meðferð (Andreasson og Skärsäter, 2012; 

Haglund o.fl., 2003; Sibitz o.fl., 2011).  

Sjúklingar upplifðu sig sem þátttakendur í sinni eigin meðferð þegar starfsfólkið sýndi þeim virðingu 

og gaf sér tíma til að hlusta á þá. Þeim fannst þeir vera virtir sem manneskjur og upplifðu sig ekki eina 

í þessari erfiðu stöðu (Olofsson og Jacobsson, 2001).  
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9.2.3 Umhyggja 

Sjúklingum fannst mikilvægt að fagaðilar sýndi þeim umhyggju og hlýju (Andreasson og Skärsäter, 

2012; Olofsson og Jacobsson, 2001; Sibitz o.fl., 2011). Ósvikin umhyggja er þegar fagaðili sýnir vel-

ferð sjúklinga einlægan áhuga og reynir að skilja hversu varnarlausir og óöryggir þeir geta verið. Þegar 

sjúklingar finna fyrir umhyggju og áhuga þá upplifa þeir vistunina ekki eins neikvæða (Katsakou og 

Priebe, 2007; Priebe o.fl., 2010). Sumum sjúklingum fannst skorta umhyggju og gagnkvæm samskipti 

og þeir upplifðu viðmót starfsmanna sem kuldalegt og fjarrænt. Sjúklingum fannst starfsfólkið ekki gefa 

sér tíma til að tala við þá og það væri of mikil áhersla á lyfjagjafir (Johansson og Lundman, 2002; 

McGuinness o.fl., 2013; Olofsson og Jacobsson, 2001; Olofsson og Norgberg, 2001; Riley, Høyer og 

Lorem, 2014; Sibitz o.fl., 2011; Valenti o.fl., 2013). Rannsókn Jones og Mason (2002) sýndi svipaðar 

niðurstöður þar sem sjúklingar urðu fyrir miklum vonbrigðum með viðmót hjúkrunarfræðinga þegar þeir 

lögðust inn á deildina. Hjúkrunarfræðingar héldu sig á inn á vaktherberginu og sýndu sjúklingum lítinn 

sem engan áhuga, nema á lyfjatímum. 

Hins vegar voru margir sjúklingar sem upplifðu góða umönnun á sjúkrahúsinu og að þeim væri 

sýnd umhyggja af hálfu meðferðaraðila (Johansson og Lundman, 2002; Olofsson og Jacobsson, 

2001). Í sænskri rannsókn frá 2004 sögðust 73% sjúklinga fá góða umönnun á sjúkrahúsinu (Kjellin 

o.fl., 2004). Í rannsókn Johansson og Lundman (2002) leið sjúklingum vel þegar starfsfólkið lagaði sig 

að þörfum þeirra og var sveigjanlegt í viðmóti. Þeir nutu félagsskapar í sjúkrahúsvist sinni sem leiddi til 

þess að þeir upplifðu sig sjaldan einmana (Johansson og Lundman, 2002). Sjúklingar töldu að til-

finningaleg nálægð fagaðila gæti dregið úr ótta þeirra og vanlíðan sem oft getur fylgt þvingun (Haglund 

o.fl., 2003; Olofsson og Norberg, 2001). Einnig vildu sjúklingar að starfsfólk virti persónulegt rými 

þeirra þar sem þeir fengu stundum að vera einir með sjálfum sér. Sjúklingar sögðu að þeir gætu frekar 

sæst á nauðugar aðferðir ef þeir fengu góða ummönnun, stuðning og aðstoð við að skilja reynslu sína 

og öðlast von um bata (Andreasson og Skärsäter, 2012).  

Sjúklingar voru sammála um að kjarninn í góðu meðferðarsambandi væri góð og gagnkvæm sam-

skipti við starfsfólkið. Sjúklingar lýstu einlægum áhuga á því að eiga meiri samræður við hjúkrunar-

fræðinga og lækna (Johansson og Lundman, 2002; Olofsson og Jacobsson, 2001; Olofsson og 

Norberg, 2001; Haglund o.fl., 2003; Sibitz o.fl., 2011; Valenti o.fl., 2013). Sjúklingum fannst mikilvægt 

að hafa tengilið á deildinni sem þeir gátu rætt reynslu sína við á erfiðum stundum og fengið leiðbein-

ingar um hvernig hægt væri að fyrirbyggja nauðungarvistanir í framtíðinni (Andreasson og Skärsäter, 

2012). 

9.2.4 Aðkoma lögreglu 

Í 19. gr. lögræðislaganna kemur fram að lögreglu beri að verða við ósk læknis um aðstoð við að flytja 

nauðugan einstakling, gegn vilja hans, á sjúkrahús. Í þessari grein lögræðislaganna er því heimild til 

að beita valdi. Lögreglan er oft kölluð til í þeim tilgangi að flytja mann nauðugan á sjúkrahús (Hustoft 

o.fl., 2013; Jones og Mason, 2002). Aðkoma lögreglunnar að nauðungarvistun hefur verið mikið gagn-

rýnd en það getur reynst einstaklingum mjög íþyngjandi og niðurlægjandi inngrip þegar veikindi þeirra 

eru gerð að lögreglumáli (Sibitz o.fl., 2011). Auk þess er meiri hætta á nauðungarinnlögn ef lögreglan 

er kölluð til í sviptingarferlinu (Hustoft o.fl., 2013). Í eigindlegri rannsókn Jones og Mason (2002) voru 
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tekin viðtöl við 40 sjúklinga eftir útskrift af geðdeild um reynslu þeirra og upplifun af því að vera 

kyrrsettir með lögregluvaldi og færðir á sjúkrahús. Reynsla þeirra var átakanleg og erfið. Þeir upplifðu 

sig ómennska og að komið væri fram við þá eins og glæpamenn en ekki veika einstaklinga. Sjúklingar 

upplifðu að viðmót lögreglunnar einkenndist af umhyggjuleysi og áhugaleysi gagnvart andlegum veik-

indum þeirra þar sem lögreglan lagði einungis áherslu á að halda uppi lögum og reglum. Ef sjúklingar 

voru færðir í lögregluklefa áður en þeir voru vistaðir á sjúkrahúsi var viðhorf þeirra gagnvart innlögninni 

neikvæðara (Jason og Mason, 2002).  

Sumum sjúklingum fannst kyrrsetning lögreglunnar, handjárnun og að vera færðir í fangaklefa hluti 

af daglegu lífi þeirra (Jones og Mason, 2002; McGuinness o.fl., 2013). Sjúklingar hafa lýst reynslu 

sinni af því að vera teknir með lögregluvaldi af heimilum sínum en hún einkenndist af hræðslu og 

upplýsingaskorti þar sem þeir vissu ekki hvað var að gerast. Til þess að gera þessa reynslu bærilegri 

fyrir sjúklinga er þörf á betri upplýsingum og útskýringum frá lögreglu um ástæður kyrrsetningarinnar 

(McGuinness o.fl., 2013). Jafnframt þarf að þjálfa og upplýsa lögreglumenn um hvernig eigi að nálgast 

einstaklinga með geðsjúkdóma í bráðafasa veikinda (Jones og Mason, 2002). 

9.3 Einstaklingurinn 

9.3.1 Berskjaldaðir 

Innlagnartími á geðdeild í kjölfar nauðungarvistunnar er oft afar viðkvæmur fyrir hinn veika og markast 

af miklum innri átökum og sálrænum sársauka. Nauðungarinnlögn getur haft djúpstæð áhrif á líf 

einstaklinganna um ófyrirséðan tíma. Rannsóknir sem hafa kannað reynslu nauðungarvistraðra 

einstaklinga sýna að reynsla þeirra var afskaplega niðurlægjandi og niðurbrjótandi. Þeir upplifðu sig 

varnarlausa og berskjaldaða á sjúkrahúsum sem hafði veruleg áhrif á sjálfsvitund og dró úr sjálfsáliti 

þeirra (Olofsson og Norberg, 2001; Riley o.fl., 2014; Sibitz o.fl., 2011). Tilfinningar eins og reiði, ótti, 

kvíði, óöryggi, einmanaleiki, niðurlæging og vonleysi voru áberandi í kjölfar nauðungarinnlagnar 

(Johansson og Lundman, 2002; Jones og Mason, 2002; Kuosmanen o.fl., 2007; Olofsson og Norberg, 

2001; Riley o.fl., 2014; Sibitz o.fl., 2011). Nauðungarinnlögn á geðdeild fylgdi oft frekari nauðung og 

valdbeiting á deildinni þar sem sjúklingar voru beittir líkamlegum fjötrum, einangrun og þvingandi lyfja-

gjöfum sem gerði þá enn varnarlausari og berskjaldaðri. Sjúklingarnir lifðu í stöðugum ótta við að þurfa 

að sæta ofbeldi og ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð (Jones og Mason, 2002; Riley o.fl., 2014; 

Sibitz o.fl., 2011). Sumir sjúklingar sögðu að starfsfólkið notfærði sér veika stöðu þeirra og misnotaði 

vald sitt til að niðurlægja þá (Andreasson og Skärsäter, 2012). Sjúklingar upplifðu þvingunaraðferðir 

sem refsingu og að þær ættu þar af leiðandi ekki heima í geðheilbrigðisþjónustu. Þeir efuðust um 

meðferðarlegan tilgang þvingunaraðgerða þar sem þeir upplifðu sig varnarlausa og berskjaldaða í kjöl-

far þeirra (Holmes, Kennedy og Perron, 2004; Johansson og Lundman, 2002; Kuosmanen o.fl., 2007; 

Olofsson og Norberg, 2001; Riley o.fl., 2014; Sibitz o.fl., 2011). Atburðurinn var skýr í minningu þeirra, 

þeir forðuðust að hugsa um þvingunaraðgerðirnar sem þeir þurftu að sæta og vildu helst reyna að 

gleyma þessari átakanlegu lífsreynslu. Þeir óskuðu þess að þurfa aldrei aftur að upplifa hana (Sibitz 

o.fl., 2011). Sjúklingar áttu oft erfitt með takast á við þær tilfinningar sem kviknuðu og gat það leitt til 

uppgjafar og vonleysis. Í kjölfar þess hættu þeir að reyna að hafa áhrif á eða stjórna sínu eigin lífi 

(Jones og Mason, 2002; Olofsson og Jacobsson, 2001; Olofsson og Norberg, 2001; Riley o.fl., 2014).  
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Aftur á móti sýna aðrar rannsóknir að með tímanum urðu viðhorf sjúklinga í garð nauðungar-

vistunar jákvæðari og öryggistilfinning þeirra jókst. Vegna mikilla tilfinningaátaka var nauðsynlegt fyrir 

nauðungarvistaða sjúklinga að finna fyrir öryggi á meðan á veikindum þeirra stóð. Sjúklingar litu á 

sjúkrahúsið sem öruggan stað sem verndaði þá frá því að skaða sjálfa sig og aðra. Þeir sáu að nauð-

ungarvistunin hafði þann tilgang að vernda þá og veita þeim öryggi og það var þeirra ósk að dvelja á 

öruggum stað á meðan á bráðafasa veikindanna stóð yfir (Andreasson og Skärsäter, 2012; Holmes 

o.fl., 2004; Johansson og Lundman, 2002; Katsakou og Priebe, 2007; Olofsson og Jacobsson, 2001; 

Sibitz o.fl., 2011; Valenti o.fl., 2013; Wynn, 2004). Sjúklingar fundu öryggi í því í að hafa strangar 

reglur og eftirlit á deildinni (Jón Snorrason o.fl., 2007). Sjúklingar töldu nauðsynlegt að bráðageðdeildir 

fari eftir ströngum reglum, þar sem þeir fundu jafnvel fyrir öryggi þegar þvingandi meðferðum var beitt 

þar sem þeir upplifðu sig verndaða og fannst þeim inngripin draga úr áreiti (Kuosmanen o.fl., 2007). 

9.3.2 Að hafa ákvörðunarvald 

Sjúklingar hafa rétt á að taka þátt í ákvarðanatöku varðandi meðferð inn á sjúkrahúsi (Lög um réttindi 

sjúklinga nr. 74/1997). Nauðungarvistaðir sjúklingar hafa mismunandi skoðanir á aðild sinni í ákvarð-

anatöku varðandi meðferð þeirra á sjúkrahúsum. Meirihluti sjúklinga sagði að þeir hefðu verið útilok-

aðir frá þátttöku í ákvörðunum um eigin meðferð og frelsi þeirra til að taka sjálfstæðar ákvarðanir var 

verulega skert (Jones og Mason, 2002; Olafsson og Jacobsson, 2001; Olofsson og Norberg, 2001; 

Riley o.fl., 2014; Sørgaard, 2007). Þeir voru dæmdir vanhæfir til að stjórna sínu eigin lífi og valdið var 

sett í hendur annarra. Oft á tíðum tóku heilbrigðisstarfsmenn ákvarðanir um meðferð þeirra og 

umönnun án samþykkis þeirra (Olofsson og Norberg, 2001; Valenti o.fl., 2013). Í breskri eigindlegri 

rannsókn Valenti og félaga (2013) kom í ljós að afgerandi meirihluti nauðungarvistaðra sjúklinga, eða 

92%, töldu að forræðishyggja ríkti í ákvarðanatökum og þeir fengu ekki að vera þátttakendur í slíkum 

aðgerðum. Þeir upplifðu að komið væri fram við þá eins og þeir væru börn. Í sömu rannsókn kom fram 

að 63% sjúklinga fengu að taka þátt í ákvarðanatöku að einhverju leyti og aðrar rannsóknir hafa leitt til 

svipaðra niðurstaðna (Johansson og Lundman, 2002; Kjellin o.fl., 2004; Kuosmanen o.fl., 2007).  

Takmörkuð þátttaka í ákvarðanatöku leiddi til þess að sjúklingar fundu fyrir óöryggi og upplifðu sig 

vanmáttuga gagnvart sínu eigin lífi, frelsi og sjálfsvirðingu á meðan heilsufar þeirra fór versnandi. 

Þetta varð til þess að þeir mátu innlögnina tilgangslausa (Johansson og Lundman, 2002; Jones og 

Mason, 2002; Katsakou o.fl., 2012; Olofsson og Jacobsson, 2001; Olofsson og Norberg, 2001; Sibitz 

o.fl., 2011). Hins vegar hentaði það sumum sjúklingum vel að þurfa ekki að taka ábyrgð á meðferð 

sinni. Það fyrirkomulag leiddi til þess að þeir upplifðu mikinn létti að þurfa ekki að taka ábyrgð á eigin 

meðferð þegar þeir treystu sér ekki til þess vegna veikinda (Andreasson og Skärsäter, 2012; 

Johansson og Lundman, 2002). 

Sjúklingar sem hafa verið vistaðir gegn vilja sínum á sjúkrahúsi fannst mikilvægt að finna að þeir 

væru virkir þátttakendur í meðferð og hefðu val sem mætti þörfum þeirra (Olofsson og Jacobsson, 

2001; Olofsson og Norberg, 2001; McGuinness o.fl., 2013; Valenti o.fl., 2013). Þegar sjúklingum var 

gefið tækifæri á að taka þátt í ákvörðunum um meðferð og þegar þeir fundu að fagaðilar höfðu raun-

verulegan áhuga á velferð þeirra áttu þeir auðveldara með að réttlæta og sætta sig við nauð-

ungarvistunina. Í því fólst að þeir fengu tækifæri til að tjá sig, útskýra og taka þátt í ákvörðunum sjálfir 
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(Andreasson og Skärsäter, 2012; O´Donoghue o.fl., 2010). Virk þátttaka sjúklinga í ákvörðunum um 

eigin meðferð jók sjálfstæði og persónulega ábyrgð þeirra á sjálfum sér og veikindum sínum, sem jafn-

framt skilaði sér í auknu trausti á fagfólkinu (Johansson og Lundman, 2002; Valenti o.fl., 2013).  

9.3.3 Nauðsynleg neyðarbremsa  

Sjúklingar töldu sig gjarnan ekki þurfa á innlögn að halda en með tímanum hjöðnuðu einkenni sjúk-

dómsins og sjúklingum varð ljóst að innlögn hafi ef til vill verið eina lausnin á þeim tíma til að fá nauð-

synlega aðstoð (Fiorillo o.fl., 2012; Johansson og Lundman, 2002; Jón Snorrason o.fl., 2007; 

Kuosmanen o.fl., 2007; Larsen og Terkelsen, 2014; McGuinness o.fl., 2013; Olofsson og Norberg, 

2001; Priebe o.fl., 2010; Valenti ofl., 2013). Þegar sjúklingar litu til baka og skoðuðu reynslu sína, þá 

litu þeir ekki á nauðungarinnlögnina sem nauðung heldur sem nauðsynlega neyðarbremsu og að þeir 

hafi ekki haft innsýn í sjúkdómsástand sitt (Jonasson og Lundman, 2002; Katsakou og Priebe, 2006; 

Priebe o.fl., 2009; Sibitz o.fl., 2011). Sjúkdómsinnsæi hefur mikil áhrif á hvort sjúklingur skynji að 

meðferð hafi verið nauðsynleg eða ekki, því oft skynja sjúklingarnir ekki sjálfir hversu veikir þeir eru á 

innlagnartíma (McGuinness o.fl., 2013; O´Donoghue o.fl., 2010; Sibitz o.fl., 2011). Í breskri eigindlegri 

rannsókn kom fram að meirihluti nauðungarvistaðra sjúklinga, eða 86%, gerðu sér grein fyrir því að 

þeir hefðu verið andlega veikir fyrir innlögn á sjúkrahúsið og þar af sögðu 68% sjúklinganna að þeir 

hefðu verið í hættu á að skaða sjálfan sig eða aðra í kringum sig ef þeir hefðu fengið að ganga um 

frjálsir. Þeir töldu að það hafi verið rétt ákvörðum að nauðungarvista þá til að tryggja eigið öryggi og 

annarra (Valenti o.fl., 2013).  

Rannsókn Priebe og félaga (2010) kannaði viðhorf sjúklinga til nauðungarinnlagnar sem þeir höfðu 

þurft að sæta. Viðtöl voru tekin við sjúklinga einn mánuð eftir innlögn og svo aftur þremur mánuðum 

seinna. Niðurstöður sýndu að eftir því sem tímanum leið því frekar álitu sjúklingarnir að innlögnin hafi 

átt rétt á sér. Einum mánuði frá innlögn töldu 55% sjúklinganna að rétt hefði verið að beita nauðungar-

vistun, samanborið við 63% sjúklinganna eftir þrjá mánuði. Þetta bendir til að þess að dregið hafi úr 

einkennum veikindanna og sjúkdómsinnsæi sjúklinganna hafi aukist (Priebe o.fl., 2010). Hins vegar 

sýna aðrar rannsóknir að ári eftir að innlögnin átti sér stað telja aðeins 40% sjúklinga að nauðungar-

vistunin hafi verið réttlætanleg (Priebe o.fl., 2009).  

Sumir sjúklingar voru á þeirri skoðun að innlögnin hafi ekki verið þeim hjálpleg og jafnvel skaðleg. 

Þeir töldu að þeir hafi sjálfir getað leyst úr vandamálum sínum án þess að til nauðungarvistunar kæmi 

(Priebe o.fl., 2009; Sibitz o.fl., 2011). Rannsóknir sýndu að lengd nauðungarvistuninnar spáði fyrir um 

hvort sjúklingar töldu meðferðina nauðsynlega fyrir þá eða ekki. Því lengur sem sjúklingarnir dvöldu 

nauðugir á sjúkrahúsinu, því ólíklegra var að þeir töldu innlögnina nauðsynlega (O´Donoghue o.fl., 

2010). 

9.3.4 Fordómar 

Sjúklingar upplifa mismunun og fordóma í kjölfar nauðungarvistunar, bæði frá fagaðilum og öðrum í 

umhverfi þeirra (McGuinness o.fl., 2013; Riley o.fl., 2014; Sibitz o.fl., 2011; Valenti o.fl., 2013). Þeir 

upplifa að horft sé á þá sem sjúkdóm en ekki persónu og að verið sé að refsa þeim fyrir að vera öðru-

vísi en aðrir (Jones og Mason, 2002; McGuinness o.fl., 2013). Þeir eru ekki lengur álitnir trúverðugir, 
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áreiðanlegir eða virkir þátttakendur í samfélaginu (Katsakou og Priebe, 2007; Sibitz o.fl., 2011). Sjúk-

lingar töldu að verklagið í kringum nauðungarvistunina auki á fordóma út í samfélaginu, eins og til 

dæmis þegar einstaklingar með geðsjúkdóma eru sóttir á lögreglubílum, á meðan aðrir sjúklingar eru 

sóttir á sjúkrabílum (Jones og Mason, 2002).  

Eftir sjúkrahúsvistina fannst sjúklingum að fjölskyldan og vinir kæmu öðruvísi fram við þá og 

forðaðist jafnvel að eiga samskipti við þá. Sjúklingar upplifðu að þeir væru undir stöðugu eftirliti sem 

hindraði þá í að geta tjáð tilfinningar sínar á opinskáan hátt og að þeir voru þar af leiðandi alltaf á varð-

bergi í samskiptum við annað fólk (Sibitz o.fl., 2011). Auk þess álitu sjúklingar að fordómar hafi haft 

áhrif á samband þeirra við vinnuveitendur (O´Donoghue o.fl., 2010). Fordómar og mismunun komu í 

veg fyrir að sjúklingarnir næðu fullum bata og héldu áfram með lífið eftir nauðungarvistunina 

(McGuinness o.fl., 2013).  
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10 Áhrif af meðferð 

10.1 Áhrif á fjölskyldu 

Aðkoma fjölskyldunnar að nauðungarvistunum hefur mikið verið gagnrýnd vegna þess að það er mikil 

byrði á aðstandendum að þurfa að svipta ástvini frelsinu og neyða þá til að sæta læknismeðferð gegn 

vilja þeirra. Yfirleitt er það fjölskyldumeðlimur sem þarf að sækja um nauðungarvistun og oft hefur fjöl-

skyldan staðið í margra ára baráttu við heilbrigðiskerfið áður en til nauðungarvistunar kemur (Hallam, 

2007). Í rannsókn O´Donoghue og félaga (2010) kom það í hlut fjölskyldunnar í um það bil 50% tilfella 

að leggja fram beiðni um nauðungarvistun. Á síðustu árum hefur hins vegar hlutfall beiðna um 

nauðungarvistun frá félagsþjónstunni á Íslandi aukist og beiðnum frá ættingjum fækkað. Á árabilinu 

2010 til 2013 hefur hlutfall beiðna frá félagsþjónustunni aukist um 8% (Innanríkisráðuneytið, 2014). 

Það eykur þó áhættuna á nauðungarvistun ef sá sem leggur fram beiðnina þekkir ekki til viðkomandi 

sjúklings (Hustoft o.fl., 2013). 

Beiðni um nauðungarvistun frá aðstandendum getur haft neikvæð áhrif á fjölskyldutengsl og jafnvel 

leitt til sundrungar í fjölskyldum (O´Donoghue o.fl., 2010). Sjúklingar eiga oft erfitt með að fyrirgefa fjöl-

skyldu sinni fyrir að hafa svipt þá frelsinu (Gavois, Paulsson og Fridlund, 2006; O´Donoghue o.fl., 

2010). Bein aðkoma aðstandenda að nauðungarvistun getur skert lífsgæði hins veika og fjölskyldu 

hans jafnvel meira en sjúkdómurinn sjálfur og því er mikilvægt að sýna þeim mikinn stuðning (Gavois 

o.fl., 2006).  

10.2 Ávinningur af meðferð 

Rannsóknir sýna að þvingunaraðgerðir, svo sem nauðungarvistun, hafa mismikinn árangur í för með 

sér. Rannsóknir sýna að þvingunaraðgerðir draga úr meðferðarheldni sjúklinga, skila sér í verri með-

ferðarárangri, auknum endurinnlögnum, lengri sjúkrahúslegu og verri félagslegri virkni eftir að meðferð 

er lokið (Kallert o.fl., 2008; Katsakou o.fl., 2010; Opjordsmoen o.fl., 2010; Priebe, o.fl., 2011). Jafn-

framt geta þvingunaraðgerðir leitt til þess að sjúklingar leiti sér síður hjálpar í heilbrigðiskerfinu vegna 

ótta við að verða nauðungarinnlagðir aftur (Sørgaard, 2004). Samkvæmt rannsóknum eru tengsl á milli 

þvingunar og minni lífsgæða (Priebe o.fl., 2010; Sørgaard, 2007). Yfirlitsgrein Kallert og félaga skoðaði 

41 rannsókn sem hefur verið gerð á árangri meðferðar hjá nauðungarvistuðum sjúklingum í saman-

burði við sjúklinga sem lögðust inn sjálfviljugir á sjúkrahús. Niðurstöður sýndu að sjúklingar sem hafa 

verið nauðungarvistaðir voru með hærri sjálfsvígstíðni eftir meðferð og í meiri áhættu á að þróa með 

sér áfallastreituröskun (Kallert o.fl., 2008).  

Aftur á móti sýna aðrar rannsóknir að nauðungarinnlagnir og þvinganir í meðferð hafi ekki áhrif á 

árangur meðferðar (Priebe o.fl., 2009). Samanburðarrannsókn, sem kannaði áhrif nauðungarvistunar í 

samanburði við meðferð sjúklinga sem lögðust inn sjálfviljugir á sjúkrahús, sýndi að þvinguð meðferð 

hafði ekki áhrif á meðferðarheldni og meðferðarfylgni við lyfjagjafir tveimur árum eftir útskrift (Jaeger 

o.fl., 2013). Hins vegar sýna aðrar samanburðarrannsóknir sem skoðuðu sömu sjúklingahópana, að 

þvingunaraðgerðir skili árangri fyrir nauðungarvistaða sjúklinga þar sem þeir sýna minni sjúkdóms-

einkenni og betri félagslegri virkni eftir útskrift (Georgieva, Mulder og Whittington, 2012; Kallert o.fl., 

2011; Katsakou og Priebe, 2006; Kjellin og Wallsten, 2010; Opjordsmoen o.fl., 2010). Nauðungar-
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vistaðir sjúklingar þjást af alvarlegri sjúkldómseinkennum heldur en þeir sem leggjast inn af sjálfs-

dáðum og því er hugsanlegt að það sjáist meiri árangur af meðferð þegar draga fer úr einkennum 

sjúkdómsins (Kallert o.fl., 2011). Sjúklingar vilja forðast að upplifa aftur þessa reynslu og finna þar 

með hvatningu til að endurskipuleggja tilveru sína og gera jákvæðar breytingar í lífinu sem skilar sér í 

betri félagslegri virkni í kjölfar nauðugra meðferða (Priebe o.fl., 2010). Rannsóknir sýna að þeir sjúk-

lingar sem voru í vinnu, bjuggu með öðrum, voru með mikil sjúkdómseinkenni og höfðu sjaldan þurft 

að leggjast inn á sjúkrahús öðluðust betri meðferðarárangur (Kallert o.fl., 2011; Priebe o.fl., 2011).  

Í rannsókn Valenti og félaga (2013) kom fram að 83% sjúklinganna töldu sig hafa öðlast ávinning af 

nauðungarvistuninni á sjúkrahúsinu og dregið hefði úr einkennum geðsjúkdómsins. Svipaðar niður-

stöður hafa komið fram í öðrum rannsóknum (Kjellin o.fl., 2004; McGuinness o.fl., 2013; O‘Donoghue 

o.fl., 2010). 
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11 Samantekt á niðurstöðum 

Almennt lýstu nauðungarvistaðir sjúklingar neikvæðri upplifun af sviptingarferlinu. Sjúklingar upplifðu 

ótta og frelsisskerðingu þar sem þeir fengu ekki nægilegar upplýsingar um ástæður innlagnarinnar frá 

geðheilbrigðisstarfsfólki og voru lokaðir inn á deild sem þeir máttu ekki yfirgefa. Sjúklingar töldu 

umhverfi geðdeilda ósveigjanlegt þar sem þeir þurftu að fara eftir ströngum reglum deildarinnar. 

Sjúklingar upplifðu sig sem óæðri manneskjur þar sem starfsfólkið virti ekki skoðanir þeirra, óskir og 

gildi og litið var á þá sem sjúkdóm en ekki sem persónu. Þeir upplifðu sig berskjaldaða og varnarlausa 

þar sem þeir fengu ekki að hafa áhrif og taka þátt í ákvörðunum um líf sitt og meðferð. Starfsfólk 

deildarinnar gaf sér ekki tíma til að hlusta á þá og of mikil áhersla var á lyfjagjafir. Sjúklingar óskuðu 

eftir því að eiga góð og gagnkvæm samskipti við starfsfólk þar sem þeim var sýnd umhyggja. Oft töldu 

sjúklingar að innlögnin hefði ekki verið nauðsynleg á þeim tíma sem hún fór fram. Hins vegar þegar 

sjúklingar litu til baka þá breytist viðhorf þeirra til nauðungarinnlagnarinnar. Þeir upplifðu sig örugga á 

geðdeildum á meðan á bráðafasa veikinda stóð yfir og sáu að hún hefði verið nauðsynleg til þess að 

öðlast bata. Margar rannsóknir sýndu takmarkaðan árangur af nauðugum innlögnum í samanburði við 

sjálfviljugar innlagnir á sjúkrahús. Aftur á móti sýndu sumar rannsóknir að sjúklingar upplifðu bata í 

kjölfar nauðungarinnlagnar, þar sem þeir sýndu betri einkennastjórnun og félagslega virkni. Það gat 

reynst fjölskyldum þung ganga að þurfa að svipta ástvini sína frelsinu og gat haft skaðleg áhrif á 

fjölskyldutengsl og jafnvel tvístrað fjölskyldum.  
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12 Umræður 

Nauðungarvistun getur verið nauðsynleg í sumum tilvikum í þeim tilgangi að tryggja viðkomandi ein-

staklingi nauðsynlega meðferð (Lögræðislög nr. 71/1997). Heilbrigðisstarfsfólk ætti sértaklega að huga 

að þeim varnarlausa og viðkvæma hópi einstaklinga sem er í mestri hættu á að upplifa nauðung við 

innlögn og í meðferð, en það eru einstaklingar með geðrofseinkenni, skert sjúkdómsinnsæi, stunda 

áhættuhegðun líkt og fíkniefnaneyslu og eru árásarhneigðir (Cougnard o.fl., 2004; Hustoft o.fl., 2013; 

Husum o.fl., 2010; Kalisova o.fl., 2014; Kjellin o.fl., 2006; Lay o.fl., 2011; Migon o.fl., 2008; Raboch 

o.fl., 2010; Steinert, o.fl., 2007). Tryggja skal að einstaklingar sem hafa þurft að sæta þvingandi með-

ferð njóti sömu mannréttinda og aðrir í samfélaginu. 

Mikilvægt er að huga að því hvernig staðið er að þvingunaraðgerðum og gæta þess að vægari inn-

grip hafi verið fullreynd áður en til nauðungarvistana kemur, þar sem slík frelsisskerðing vekur upp nei-

kvæðar tilfinningar hjá sjúklingnum (Andreasson og Skärsäter, 2012; Iversen o.fl., 2007; Olofsson og 

Jacobsson, 2001; Sibitz o.fl., 2011; Valenti o.fl., 2013). Verulegur hluti sjúklinga upplifir að nauðungar-

innlögnin hafi ekki átt rétt á sér og þvinganir eigi ekki heima í geðheilbrigðisþjónustu sem vekur upp 

spurningar um siðferðilega réttlætingu nauðungarvistana (Holmes o.fl., 2004; Johansson og Lundman, 

2002; Kuosmanen o.fl., 2007; Olofsson og Norberg, 2001; Priebe o.fl., 2009; Riley o.fl., 2014; Sibitz 

o.fl., 2011). Þessar neikvæðu upplifanir sjúklinga eru ekki til hagsbóta fyrir sjúklinginn og því ætti að 

vera aðalmarkmiðið að þróa aðferðir eða inngrip sem miða að því draga úr neikvæðri upplifun 

sjúklinga og beitingu þvingandi aðferða í geðheilbrigðisþjónustu (Kalisova o.fl., 2014; Kjellin o.fl., 2006; 

Steinert o.fl., 2007). Inngrip sem miða að því að auka ánægju sjúklinga, geta haft ávinning í för með 

sér þar sem það eykur gæði þjónustunnar, eykur meðferðarheldni sjúklinga, dregur úr endurinnlögnum 

og ótta þeirra við að leita sér aðstoðar í heilbrigðiskerfinu (Kjellin o.fl., 2006; Preibe o.fl., 2009; Priebe 

o.fl., 2010). Jafnframt eru sjúklingar líklegri að segja að innlögnin hafi átt rétt á sér ef þeir eru ánægðir 

með þjónustuna, þá sérstaklega ef sjúklingar eru ánægðir í upphafi meðferðar (Priebe o.fl., 2009; 

Priebe o.fl., 2010).  Hægt er gera reynslu frelsissviptra einstaklinga jákvæðari með því að veita þeim 

fullnægjandi upplýsingar, sýna þeim virðingu, beita virkri hlustun og sýna umhyggju ásamt því að leyfa 

þeim að hafa áhrif á meðferð sína.  

Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar og aðrir sem koma að sviptingarferlinu, veiti sjúklingum og að-

standendum þeirra upplýsingar um ástæður innlagnarinnar þar sem sjúklingar skilja oft ekki hvers 

vegna verið er að nauðungarvista þá og upplifa að verið sé að refsa þeim (Johansson og Lundman, 

2002; Olofsson og Jacobsson, 2001; Sibitz o.fl., 2011). Hægt er að koma í veg fyrir þvingun og niður-

lægingu ef sjúklingar fá nægar upplýsingar um valkosti meðferðar og afleiðingar ákvarðana þeirra, þar 

sem sjúklingar telja að ekki þurfi að koma til þvingandi aðgerða ef þeir fá fullnægjandi upplýsingar og 

að starfsfólkið gefi sér tíma til að hlusta á þá (Haglund o.fl., 2003; Sibitz o.fl., 2011). Hjúkrunar-

fræðingar eiga að gefa sjúklingum upplýsingar um meðferð og meðferðarleiðir sem þeim stendur til 

boða en gott upplýsingaflæði eykur á sjúkdómsinnsæi þeirra þar sem sjúklingar átta sig betur á veik-

indum sínum (Andreasson og Skärsäter, 2012; McGuinness o.fl., 2013). Með tímanum og auknu sjúk-

dómsinnæi átta sjúklingar sig á að þörf var á innlögninni, skilja tilgang hennar og upplifa hana á 

jákvæðari hátt (Johansson og Lundman, 2002; Larsen og Terkelsen, 2014; Kuosmanen o.fl., 2007; 
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O´Donoghue, 2010; Priebe o.fl., 2010; Valenti o.fl., 2013). Þar af leiðandi getur verið gagnlegt að 

hjúkrunarfræðingar veiti sjúklingum hnitmiðaða fræðslu sem miðar að því að auka sjúkdómsinnsæi 

þeirra.  

Hjúkrunarfræðingar þurfa að huga að félagslegum þörfum sjúklinga. Sjúklingar upplifa frelsisskerð-

ingu á deildunum vegna þess að þeir eru lokaðir inni og fá ekki að fara út eða hitta fjölskyldu sína og 

vini (Johansson og Lundman, 2002; Jón Snorrason o.fl., 2007; Kuosmanen o.fl., 2007). Aðgerðir sem 

miða að því að auka virkni sjúklinga og draga úr einmanaleika og einangrunartilfinningu gæti gert upp-

lifun þeirra jákvæðari.  

Virðing í samskiptum við sjúklinga er undirstaða hjúkrunar (Fiorillo o.fl., 2011; Olofsson og 

Jacobsson, 2001). Það er einnig lögbundið í Stjórnarskrá lýðveldisins og í lögum um réttindi sjúklinga 

að heilbrigðisstarfsmenn eigi að koma fram við sjúklinga af virðingu (Lög um réttindi sjúklinga nr. 

74/1997; Stjórnarskrá lýðveldisins nr. 33/1944). Sjúklingar hafa þörf fyrir umhyggju og virðingu. Þegar 

fagaðilar sýna þeim virðingu og ósvikna umhyggju, þá upplifa sjúklingar reynslu sína ekki eins nei-

kvæða og eiga auðveldara með að sætta sig við nauðungarvistunina (Andreasson og Skärsäter, 2012; 

O´Donoghue o.fl., 2010; Priebe o.fl., 2010; Sibitz o.fl., 2011). Sjúklingar óska eftir því að ræða meira 

við starfsfólk og að það horfi á persónuna en einblíni ekki á sjúkdóminn (Johansson og Lundman, 

2002; Olofsson og Jacobsson, 2001; McGuinness o.fl., 2013; Sibitz o.fl., 2011; Valenti o.fl., 2013). Til-

finningaleg nálægð og umhyggja hjúkrunarfræðinga getur dregið úr ótta og kvíða hjá sjúklingum og eflt 

tilfinningu þeirra um öryggi meðan á innlögn stendur (Haglund o.fl., 2003; Olofsson og Norberg, 2001). 

Sjúklingum finnst mikilvægt að hafa ákveðinn tengilið á deildinni sem þeir geta leitað til og talað við og 

telja að það gæti komið í veg fyrir nauðugarinnlagnir í framtíðinni. Sjúklingarnir lýsa þakklæti yfir að fá 

tækifæri til að setja reynslu sína í orð sem hefur græðandi áhrif á þá (Andreasson og Skärsäter, 2012; 

Haglund o.fl., 2003). Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingar veiti sjúklingum virka hlustun og nærveru 

þar sem sjúklingar fá tækifæri til að vinna úr og skilja reynslu sína af nauðungarmeðferð.  

Að mynda gott meðferðarsamband er ein mikilvægasta hjúkrunarmeðferðin í hjúkrun einstaklinga 

með geðsjúkdóma (Gilburt, Rose og Slade, 2008; McAndrew, Chambers, Nolan, Thomas og Watts, 

2014; Theodoridou, Schlatter, Ajdacic, Rössler og Jäger, 2012). Samkvæmt Dziopa og Ahern eru níu 

grunnþættir sem felast í meðferðarsambandi, þeir eru skilningur og samúð, stuðningur, sjálfsvitund, 

einlægni, að vera til staðar, að stuðla að jafnrétti, að sýna virðingu, að hafa skýr mörk og að viður-

kenna sérstöðu einstaklingsins (Dziopa og Ahern, 2008). Það er mjög mikilvægt að gott meðferðar-

samband myndist á milli sjúklings og hjúkrunarfræðings en nauðug meðferð er ekki góður grundvöllur 

fyrir meðferðarsamband og kemur í veg fyrir að traust samband myndist á milli sjúklings og meðferðar-

aðila (Gilburt o.fl., 2008; Hall, 2004; Theodoridou o.fl., 2012). Gott meðferðarsamband stuðlar að því 

að sjúklingur upplifir öryggi, skilning og stuðning frá hjúkrunarfræðingum á meðan nauðungarvistunin 

stendur yfir og dregur úr neikvæðri upplifun þvingana (Hall, 2004; Theodoridou o.fl., 2012).  

Hjúkrunarfræðingar eru í góðri aðstöðu að ná til sjúklinga þar sem þeir starfa í nánum samskiptum 

við þá. Hjúkrunarfræðingar þurfa að eiga gagnkvæm samskipti við sjúklinga þar sem þeim er boðið að 

taka þátt í ákvörðunartökum um meðferð, miðað við getu þeirra hverju sinni, en það dregur úr kvíða og 

upplifun um niðurlægingu og valdleysi (Newton-Howes og Mullen, 2011). Mikilvægt er að mæta 

sjúklingum þar sem þeir eru staddir og taka tillit til mismunandi þarfa, þar sem sumir sjúklingar eru ekki 
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færir um að taka ábyrgð á meðferð sinni og vilja setja ábyrgðina í hendur fagaðila á meðan á bráða-

fasa veikinda stendur (Andreasson og Skärsäter, 2012; Johansson og Lundman, 2002). Það er hluti af 

góðri meðferð að ræða reglulega við sjúklinga um hvort þeir séu tilbúnir að taka aukna ábyrgð á 

meðferð sinni. Það er mikilvægt að sjúklingar geti viðhaldið eins miklu sjálfstæði og mögulegt er til að 

endurheimta sjálfræðistilfinningu sína (Andreasson og Skärsäter, 2012) og það dregur úr upplifun 

sjúklinga um að forræðishyggja ríkji í samskiptum þeirra við starfsfólk (Valenti o.fl., 2013). Nauðungar-

vistun á ekki að þýða endalok fyrir sjúklinginn heldur á hún að veita honum von um aðstoð og bata 

eftir útskrift af sjúkrahúsi (McGuinness o.fl., 2013).  

Það getur reynst sjúklingum og fjölskyldu þeirra erfið reynsla að fá lögregluyfirvöld inn í sviptingar-

ferlið og telja sjúklingar að það ýti undir fordóma og mismunun í samfélaginu (Jones og Mason, 2002). 

Evrópuráðið er alfarið á móti aðild lögregluyfirvalda að innlögn geðsjúkra á geðdeildir, því þeir telja að 

það sé ekki hlutverk lögreglunnar að taka þátt í meðferð andlegra veikra einstaklinga (Council of 

Europe, 2013). Æskilegra væri að fá sjúkraflutningamenn á sjúkrabílum eða óeinkennisklædda lög-

reglumenn á vettvang, þar sem það fæli ekki í sér eins auðsjáanlega valdbeitingu. Lagt hefur verið til 

að setja á stoðir sérstakt bráðateymi sem sæi um að flytja nauðugan einstakling á sjúkrahús. Í teyminu 

væri læknir sem gæti metið ástand einstaklingsins og hvort að þörf væri á að fá aðstoð lögreglunnar. 

Með stofnun slíks teymis sérfræðinga væri hægt að draga úr tíðni nauðungarvistana (Innanríkis-

ráðuneytið, 2014). Þó verður að hafa í huga að í sumum aðstæðum getur reynst óhjákvæmilegt að 

beita þvingun til að framfylgja nauðungarvistun þegar einstaklingur er hættulegur eða sýnir ógnandi 

hegðun. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að þjálfa lögreglumenn í því hvernig skuli standa að slíkri 

valdbeitingu til þess að draga úr neikvæðri upplifun einstaklinga (Sibitz o.fl., 2011). Þar sem lögreglan 

er oft fyrst á vettvang og tekur þátt í að flytja sjálfráða einstakling á sjúkrahús er nauðsynlegt að 

lögreglumenn hafi þekkingu á geðsjúkdómum til þess að geta lagt viðeigandi mat á ástand sjúklingsins 

og hafi fengið þjálfun í hvernig nálgast skuli einstaklinga með geðsjúkdóma. Höfundar þessa verkefnis 

leggja til að lögreglumenn veiti kyrrsettum einstaklingum áfallahjálp eða sálræna skyndihjálp. Sálræn 

skyndihjálp (e. psychological first aid) er aðstoð eða íhlutun sem veitt er í kjölfar alvarlegra áfalla og 

byggir á því að bjóða einstaklingum sálrænan stuðning, upplýsingar og fræðslu sem hjálpar þeim að 

takast á við tilfinningaleg viðbrögð eftir áfall. Í því felst að sýna viðkomandi samhyggð, umhyggju og 

beita virkri hlustun ásamt því að endurvekja öryggiskennd einstaklingsins (Embætti Landlæknis, e.d.). 

Með þessu móti væri aðkoma lögreglunnar ekki jafn átakanlegt inngrip fyrir einstaklinginn.  

Aðkoma fjölskyldunnar að nauðungarvistunum getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir samskipti innan 

hennar. Mikilvægt er að efla eftirfylgni og stuðning við nauðungarvistaða einstaklinga og fjölskyldur 

þeirra til þess að takmarka þá lífsgæðaskerðingu sem nauðungarvistun getur valdið (Gavois o.fl., 

2006; Hallam, 2007). Það væri ákjósanlegt að bjóða sjúklingum og fjölskyldum þeirra áfallahjálp til að 

takast á við áfallið og þær neikvæðu tilfinningar sem geta fylgt frelsissviptingunni og gera upplifun 

þeirra þar með jákvæðari (Andreasson og Skärsäter, 2012).  

Með aukinni samræðu á milli meðferðaraðila, sjúklings og fjölskyldu hans væri hægt að draga úr 

nauðungarinnlögnum, undirbúa innlagnir betur ef til þeirra kemur og fá einstaklinga til að leggjast inn á 

sjúkrahús sjálfviljuga (Seikkula o.fl., 2003). Samfélagsgeðteymi er þverfaglegt teymi sem starfar á 

Landspítalanum og samanstendur af hjúkrunarfræðingum og öðrum heilbrigðisstéttum. Teymið sinnir 
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einstaklingum með alvarlegar geðraskanir út í samfélaginu (Landspítali, e.d.). Það er tillaga höfunda 

þessa verkefnis að virkja samfélagsgeðteymið í samtalsmeðferð sem lengi hefur verið við lýði í Finn-

landi, sem kallast opið samtal (e. open dialogue). Hugmyndafræði opins samtals gengur út á að að-

stoða einstaklinga í bráðafasa veikinda. Aðferðin byggir á samstarfi fagaðila, fjölskyldu og þess sem 

veikist og er áhersla á að vinna með tengslanet hins veika (Seikkula o.fl., 2003). Þegar einstaklingur 

veikist og fer í geðrof eða þegar upp koma bráð veikindi, getur viðkomandi einstaklingur eða fjöl-

skyldumeðlimur haft samband við meðferðarteymið sem kemur á fundi á heimili hins veika innan 24 

klukkustunda eftir að símtal berst (Aaltonen, Seikkula og Lehtinen, 2011; Seikkula o.fl., 2003; Seikkula 

o.fl., 2006). Mikilvægt er að koma á fundi innan þessara tímamarka til þess að koma í veg fyrir innlögn 

á sjúkrahús, en ef hinn veiki er lagður strax inn á sjúkrahús, gegn vilja sínum, skal leitast við að koma 

á fundi innan 24 klukkustunda á sjúkrahúsinu (Seikkula o.fl., 2003). Á fundinum er leitast við að eiga 

opnar samræður þar sem þátttakendur ræða saman og taka skal mið af skoðunum allra þeirra sem 

sitja fundinn. Á fundinum er líðan hins veika rædd, hvað liggi að baki geðrofinu og fundnar eru lausnir 

á vandamálinu með stuðningi fjölskyldunnar. Með þessari aðferð er tryggt að teknar séu sameiginlegar 

ákvarðanir um næstu skref og að hinn veiki sé hafður með í ráðum um meðferð, lyfjagjöf og 

sjúkrahúsvist, sé það ósk hins veika (Aaltonen o.fl., 2011; Seikkula o.fl., 2003). Í bráðafasa veikinda 

skal ekki taka neinar ákvarðanir um framtíðaráætlanir, heldur skal bíða eftir að bráðaástandi ljúki 

(Seikkula o.fl., 2003). Fagaðilar teymisins hjálpa notendum þjónustunnar að draga fram styrkleika 

fjölskyldunnar og aðstoða þá við að finna nýjan farveg (Aaltonen o.fl., 2011). Opið samtal byggir á 

þeirri hugmyndafræði að geðrof þurfi ekki að lækna með lyfjum eða sjúkrahúsvist, heldur að hægt sé 

að aðstoða einstaklinginn með samræðum. Þessi aðferð getur létt undir fjölskyldumeðlimum og hinum 

veika í bráðafasa veikinda og hjálpað þeim að ganga í gegnum nauðungarvistunarferlið (Seikkula o.fl., 

2003). Aðferðin hefur verið notuð í Finnlandi í nær þrjá áratugi með góðum árangri (Seikkula o.fl. 

2011), þar sem hún dregur úr nauðungarvistunum (Seikkula o.fl., 2003), sjúkdómseinkennum og lyfja-

notkun, fækkar legudögum á sjúkrahúsi, eykur virkni sjúklinga og stuðlar að því að sjúklingar fari aftur 

út á vinnumarkaðinn (Seikkula o.fl., 2006).  

Að lokum er tillaga höfunda þessa verkefnis að Landspítalinn tileinki sér leiðbeiningar og verklags-

reglur EUNOMIA verkefnisins (e. European evaluation of coercion in psychiatry and harmonization of 

best clinical practice). EUNOMIA verkefnið samanstendur af alþjóðlegum rannsóknum sem rannsaka 

tíðni og notkun þvingunaraðgerða í geðheilbrigðisþjónustu í 12 Evrópulöndum (Kallert o.fl., 2005). 

Verkefnið hefur sett fram leiðbeiningar og verklagsreglur um framkvæmd nauðungarinnlagna og þving-

unaraðgerða sem eru byggðar á gagnreyndri þekkingu og taka mið af  reynslu og sjónarmiðum 

sérfræðinga, fagaðila, lögreglu, fyrrverandi notenda þjónustunnar og aðstandenda þeirra (Fiorillo o.fl., 

2011). Markmið verkefnisins er að draga úr notkun og neikvæðri upplifun sjúklinga af þvingunarað-

gerðum á sjúkrahúsum, svo sem nauðungarinnlögnum, fjötrum, einangrunum og þvingandi lyfjagjöfum 

(Kallert o.fl., 2005; Raboch o.fl., 2010). Leiðbeiningarnar fela í sér ítarlegar og nákvæmar tillögur um 

betri starfshætti þegar kemur að nauðungarinnlögnum, þar sem farið er skipulega yfir sviptingarferlið, 

frá aðkomu lögreglu þar til að einstaklingurinn útskrifast af sjúkrahúsinu og fer aftur út í samfélagið 

(Fiorillo o.fl., 2011). Með því að innleiða slíkar leiðbeiningar er ef til vill mögulegt að auka einstaklings-

frelsi sjúklinga með geðsjúkdóma, auka gæði hjúkrunar og tryggja að hjúkrunarfræðingar veiti sjúk-

lingum sínum og aðstendendum þeirra bestu mögulegu umönnun sem völ er á (Fiorillo o.fl., 2011; 

Raboch o.fl., 2010).  
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13 Ályktun - Eru þvingandi meðferðir réttlætanlegar? 

Því aðeins er öllu mannkyni, einum manni eða fleirum, heimilt að skerða athafnafrelsi 

einstaklings, að um sjálfsvörn sé að ræða. Í menningarsamfélagi getur nauðung við 

einstakling helgazt af þeim tilgangi einum að varna þess að öðrum sé unnið mein. Heill 

og hamingja einstaklingsins sjálfs til líkama eða sálar er ekki næg ástæða 

frelsisskerðingar (Mill, 1859/1978). 

Lög sem heimila frelsissviptingar byggja á skaðalögmáli John Stewart Mills sem kveður á um að frelsi 

einstaklingsins takmarkist einungis við að gjörðir hans skaði ekki aðra. Þannig taldi Mill að nauðung 

væri réttlætanleg ef tilgangurinn væri sá að varna því að öðrum væri unnið mein. Mill var andvígur 

öllum takmörkunum á sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins, en hins vegar gerði hann undantekningu í 

sérstökum aðstæðum, ef barn eða einstaklingur með geðsjúkdóm á í hlut, á þeim grundvelli að að 

aðrir væru hæfari að taka ákvarðarnir fyrir þá til að tryggja velferð þeirra. Mill sagði að þegar athafnir 

eru dæmdar réttar eða rangar þá skal það aðeins gert á grundvelli þess hvaða afleiðingar þær hafi og 

ekkert annað skiptir máli. Réttar athafnir eru einfaldlega þær athafnir sem hafa góðar afleiðingar (Mill, 

1859/1978). Í kjölfarið er hægt að túlka þetta sem svo að þvingandi meðferð eigi rétt á sér á meðan 

ávinningur þeirra fyrir sjúklinginn er meiri heldur en sá skaði sem hann verður fyrir.  

Ljóst er að þörf er á að rannsaka hvort að ávinningur nauðungarmeðferða sé í raun meiri en sá 

skaði sem meðferðin veldur. Auk þess þarf að rannsaka betur tíðni og notkun nauðunga í heilbrigðis-

þjónustu, þá sérstaklega hjá þeim sjúklingum sem eru líklegri en aðrir til að vera beittir nauðung á 

sjúkrahúsum. Efla mætti rannsóknir sem kanna upplifun fólks með geðsjúkdóma af frelsissviptingu, þá 

sérstaklega hér á Íslandi. Einnig er mikilvægt að taka mið af reynslu og þekkingu notenda þjónust-

unnar og að kanna þjónustuþarfir þeirra á meðan nauðungarinnlögn stendur sem og að leyfa þeim að 

hafa áhrif á og móta þjónustuna. Halda þarf betur utan um tölfræðilegar upplýsingar um frelsis-

sviptingar, svo sem nauðungarvistanir og sjálfræðissviptingar, á Íslandi. Með því móti er hægt að hafa 

eftirlit með notkun lagaákvæða sem skerða mannréttindi einstaklinga. Það er von okkar að verkefni 

þetta muni leiða til frekari umræðna og rannsókna um reynslu og upplifun einstaklinga með geð-

sjúkdóma sem hafa sætt frelsissviptingu. Með dýpri þekkingu á tilfinningum og reynslu þessara ein-

staklinga er hægt er að bæta gæði geðhjúkrunar. Ávallt verður að hafa velferð sjúklingsins að leiðar-

ljósi og gæta þess að staðið sé rétt að þessu róttæka inngripi í lífi hans. 
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