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I et innlegg i SOR Rapport nr. 3 2014 har 
Bernt Barstad, Kari Megrund og Trude 
Stenhammer en del kritiske kommentarer 
om bruk av mageleie, ikke minst med 
utgangspunkt i en kronikk vi hadde i 
Fontene nr. 1 2014. Der tok vi til orde for 
at et totalforbud mot mageleie kan være 
prematurt. Vi drøftet spesifikt hvor mye 
farligere mageleie er enn andre former for 
nedlegging og fastholding, både for den som 
fastholdes og for de som utfører det. Vi har 
ikke blitt klar over Barstad og medforfatteres 
innlegg før nå, men vil likevel komme med 
en forsinket kommentar. 

Børge Holden

Bjørn Roar Vagle
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Barstad og medforfattere er opptatt av at 
bruk av fastholding i mageleie kan være 
farlig og unødig inngripende. Det er vi 
helt enige i, og vi har aldri sagt noe annet. 
Når det gjelder farlighet, er det likevel et 
spørsmål hvor mye farligere det er enn 
andre former for fastholding. Når de er 
inne på faremomenter, er det også til dels 
uklart om de skriver om mageleie eller om 
fastholding og nedlegging mer generelt. 

De skriver også at mange advarer mot 
mageleie, at det mange steder er forbudt og 
at det brukes mindre og mindre. Ingen av 
delene er det noen tvil om, og alle er glade 
for at mageleie og andre svært inngripende 
metoder brukes mindre. Vi er også enige i 
at kvalitetssikring, og godkjenning av 
opplæring i bruk av inngripende metoder, 
bør styrkes. For øvrig gjengir de noen 
regler som vi nevner, som må gjelde for at 
mageleie skal være tryggest mulig. Men det 
er ikke våre regler. De skriver seg fra The 
Professional Crisis Management 
Association. De skriver også at vi ikke var 
inne på mildere former for fysiske inngrep, 
men det var vi faktisk, men vi nevnte også 
noen ulemper med dem som kan medføre 
at de ikke fungerer. Ved stående holding, 
som Barstad og medarbeidere tar til orde 
for, er det et kjent problem at personen 
som holdes, kan løfte beina opp og bli 
stående sterkt urolige i løse luften. 
Generelt kan det være en svakhet at 
Barstad og medarbeidere ikke er inne på 
risiko for de som skal utføre fastholding.

Når vi drøfter mageleie i forhold til 
andre fysiske inngrep, oppfatter Barstad og 
medarbeidere det som at vi mener at fysisk 
utagering kun kan møtes med fysisk 
konfrontasjon. Det er ikke en spesielt 

velvillig tolkning. Når vi skriver at den 
skadevoldende atferden må opphøre for å 
fjerne risikoen for inngripende fastholding, 
betyr det ikke at det ikke finnes lempe
ligere former for fysiske inngrep, i den grad 
fysiske inngrep overhodet skal brukes. 
Vi er også klar over at forebygging, 
inkludert gode rammebetingelser, er det 
aller viktigste.  

Det skal alltid brukes minst mulig 
inngripende metoder for å avverge 
vesentlig skade. Det gjelder for øvrig alle 
tiltak som innebærer bruk av tvang. 
Forholdsmessighet inngår i faglig og etisk 
forsvarlighet. Også krav til andre løsninger 
skal være oppfylt, alt fra minste 
inngripende tiltak til optimalisering av 
ramme og livsbetingelser. Det er spesielt 
at forfatterne insinuerer at vi har en «hardt 
mot hardt»holdning, og at vi ikke tar 
brukermedvirkning på alvor. En faglig 
debatt bør bestå av argumenter og 
dokumentasjon, og ikke av forbisnakking.

Et siste moment er at redusert eller 
ingen bruk av mageleie ikke må være det 
eneste suksesskriteriet. Man må også se på 
om for lite inngripende tiltak kan ha 
bivirkninger som ensformige og isolerte liv, 
ødeleggelser og skader, økt gjennomtrekk 
i personalgruppen og bruk av psykotrop 
medikasjon. Vi sier ikke at det er tilfelle, 
men det må kanskje undersøkes. ••• 
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Nei, mageleie er ikke bra 
Et tilsvar til Børge Holden og Bjørn Roar Vagle

«Nedlegg på magen kan være en nødvendig og trygg måte å avverge skade på», er 
underoverskriften på Holden og Vagle sin fagartikkel i Fontene nr 1/14. Innlegget 
ble fulgt opp av et tilsvar fra oss, først i Fontene nr 4/14, i tillegg en lengre artikkel i 
SOR-Rapport nr 3/14. http://www.samordningsradet.no/nyheter2.cfm?pArticleId=
37936&pArticleCollectionId=4205 Holden og Vagle har svart oss i et nytt innlegg 
som vi har fått lov å kommentere før det kommer på trykk i SOR-Rapport. 

Kari Megrund kari.megrund@hiof.no 
Bernt Barstad ess@exben.no  
Trude Stenhammer trudesor@gmail.com 

I sitt tilsvar kommer Holden og Vagle med 
påstander som vi ikke kan la stå uimotsagt. 
Vi undrer oss på hva deres påstand at vi 
insinuerer at Holden og Vagle har en «hardt 
mot hardt» holdning, bygger på. Vi ønsker 
allikevel ikke å dvele for mye ved slike 
unøyaktigheter, da hovedbudskapet som 
kommer fra Holden og Vagle er mer 
interessant.

«Riktig utført nedlegging i mageleie kan 
bedre lære personen at problematferd ikke 
fører frem, ved at det er lettere å eliminere 
ulike former for angrep og blikkontakt». 
Her hevder Holden og Vagle at i tillegg til 
å avverge skade, vil også mageleie kunne 
ha en «oppdragende» effekt. 

Her er det snakk om å lære «the hard 
way». Vi anser at fysisk inngripen kun 
skal brukes når det er fare for vesentlig 
skade på liv og helse, ikke som en måte 
å lære på. Utkast til nytt rundskriv til 
Kapittel 9 i Lov om kommunale helse 
og omsorgstjenester er å finne på nettet  
(http://www.fylkesmannen.no/Documents/
Dokument%20FMHE/04%20Helse%20
og%20omsorg/Tvang%20og%20makt/

Rundskriv%20helse%20og%20
omsorgstjenesteloven%20kap%20%209.
pdf?epslanguage=nb), følgende kan leses 
på s. 74: «Planlagte, godt tilrettelagte og 
systematiske tiltak vil over tid kunne føre 
til endret atferd hos tjenestemottakeren, ved 
at den skadevoldende atferden reduseres. 
Det er imidlertid ikke tillatt å benytte 
skadeavvergende tiltak i den hensikt å endre 
atferd». Vår tolkning av dette er at man 
heller ikke kan iverksette mer inngripende 
tiltak enn nødvendig for å hindre eller 
begrense vesentlig skade i en konkret 
faresituasjon. Atferdsendrende tiltak 
iverksettes hovedsakelig i situasjoner hvor 
personen ikke er i affekt og dermed er mer 
mottakelig for læring. 

Vi presiserer at vi ønsket å debattere 
bruken av mageleie/nedlegging, altså bruk 
av spesifikke fysiske teknikker i situasjoner 
hvor fysisk utagering forekommer. Våre 
synspunkter på atferdsendrende tiltak ikke 
hører hjemme i denne debatten, det avsporer 
fra det vi ønsket å diskutere, nemlig bruk av 
mageleie. Holden og Vagle skriver: «Man må 
også se på om for lite inngripende tiltak kan 
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ha bivirkninger som ensformige og isolerte 
liv, ødeleggelser og skader, økt gjennomtrekk 
i personalgruppen og bruk av psykotrop 
medikasjon». 

Vi argumenterer for at det skal 
gjennomføres funksjonelle analyser, 
utarbeides risikoanalyser og risikoplaner, 
prosedyrer for håndtering av fysisk utagering 
(inklusive klare iverksettings og avbrudds
kriterier)og nedtrappingsplaner for bruk av 
fysisk inngripen. Vi stiller oss undrende til 
at Holden og Vagle bruker denne typen 
argumentasjon, og på hvilket grunnlag? 
Mener de at hvis man ikke bruker mageleie 
kan det føre til den elendigheten de 
beskriver ovenfor? Vi argumenter mot 
mageleie/nedlegging, men for intervensjoner 
som forhindrer det forfatterne beskriver 
ovenfor. Det er et særdeles viktig skille.

«Det bør være mulig å utføre mageleie 
trygt ved å gjøre følgende:…»

Her sier ikke forfatterne at mageleie er 
trygt, men at det bør være mulig å utføre 
mageleie trygt… Den store utfordringen for 
ansatte er å faktisk kunne klare å 
gjennomføre nedlegging på en trygg måte, 
når også de selv er i affekt. Videre legger de 
til premisser som gjør at dette bør være 
mulig. Vi undrer oss over den første 
premissen: «Personen ligger på en skum
matte eller annet halvmykt underlag». Slik 
vi ser det betyr dette at personalet bærer med 
seg en skummatte på de ulike arenaene 
personen er på, i tilfelle personen viser atferd 
som kvalifiserer til mageleie. Vi undrer oss 
også på hvordan nærvær av denne skum
matten virker på personen, og i hvilken grad 
den brukes som en trussel eller advarsel?

Holden og Vagle synes ikke vi har 
formidlet nok om personalets sikkerhet. 
Igjen, vår intensjon var å drøfte risiko 
knyttet ved bruk av mageleie/nedlegging. 
Faktum er at vi ofte drøfter og formidler 

måter å ivareta ansattes sikkerhet og 
ivaretakelse. Men, til forskjell fra Holden 
og Vagle anser vi at mageleie/nedlegging 
reduserer ansattes sikkerhet. Dette har to 
aspekter: 
•  Ansatte kan trigge mer utagering på et 

senere tidspunkt fordi mageleie/nedlegging 
kan oppleves som inngripende og voldelig 
for brukeren.

•  Ansatte kan komme til å skade brukeren 
eller i verste fall utløse posisjonsbasert 
kvelning eller excited delirium, som igjen 
kan ha fatal utgang.

Vi advarte i vår artikkel mot mageleie og 
nedlegging, ikke fastholding sittende eller 
stående. Som Holden og Vagle er vi helt 
enige i at det i spesielt farlige situasjoner kan 
være nødvendig å stoppe personer. Megrund 
og Stenhammer er low arousal instruktører 
og kurser personalgrupper, også i alternative 
fysiske teknikker til mageleie/nedlegging. 
Vi anbefaler ikke fastholding hvis personen 
holder bena opp i luften, slik forfatterne 
beskriver. Da må man eventuelt slippe, for 
så og tak igjen hvis risikoen igjen økes. 
Dette gjør vi på en kontrollert og planlagt 
måte. Så vidt vi vet er ikke Holden og Vagle 
trent i å bruke ledsagerteknikken slik vi 
anvender den. Dermed er det lett for at 
diskusjonen avsporer, og argumentasjonen 
bygges på antakelser, ikke fakta.

Holden og Vagle støtter vår oppfordring 
om å etablere kvalitetssikring og god
kjenningsordninger for bruk av opplæring 
i bruk av fysiske teknikker. Vi trenger en 
saklig diskusjon på hvilke fysiske teknikker 
som bør brukes og hvilke som er for risikable. 
Behovet for slike ordninger har blitt formid
let til representanter for Helse direktoratet, 
Statens Helsetilsyn og Sivil ombudsmannen. 
Vi får håpe at sentrale myndigheter følger 
denne oppfordringen. ••• 

 JUNI  2015  – 43  


