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I juninummeret av SOR-Rapport kommer 
Megrund, Barstad og Stenhammer med nok 
et innlegg som tyder på at de neppe har 
forstått hva vi mener. Vi prøver derfor å 
runde av debatten med å komme med enda 
noen oppklaringer:
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De undrer seg over at vi mener at de skal 
ha insinuert at vi har en «hardt mot 
hardt»-holdning. De skrev imidlertid at vi 
ikke nevner «… alternativer til mageleie 
(utover ryggleie), noe som kan tolkes som 
en holdning der fysisk utagering skal 
møtes med fysiske konfrontasjoner». De 
fortsetter i det siste innlegget, der de 
skriver at vi mener at mageleie kan ha en 
«oppdragende effekt», en betegnelse de 
tillegger oss, og at vi tar til orde for å lære 
«the hard way». Selvfølgelig skal ikke 

skadeavvergende tiltak brukes for å endre 
atferd, og selvfølgelig skal det ikke 
iverksettes mer inngripende tiltak enn 
nødvendig. Vår opprinnelige artikkel 
drøftet bruk av mageleie som et rent 
skadeavvergende tiltak når alvorlige 
faresituasjoner er et faktum, ikke hva som 
kan gjøres for å unngå å komme dit. De 
siterer også fra utkastet til nytt rundskriv 
til kapittel 9. Vi vet hva som står der, og 
trenger ikke en innføring i kapittel 9. 

Det vi har formidlet, er at noen 
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situasjoner er direkte farlige, og at mageleie 
kan være nødvendig i de mest alvorlige 
situasjonene. Megrund, Barstad og 
Stenhammer mener at mageleie er helt 
unødvendig. De innrømmer imidlertid at 
man ved stående holding kan måtte slippe 
personen. Det kan være forsvarlig i noen 
situasjoner, men kan også være direkte 
farlig. Hvilken garanti har man for å få 
kontroll igjen, og hvilken alvorlig skade 
kan personen volde før man eventuelt får 
kontroll igjen? Hvis det er forsvarlig å 
slippe personen, kan man også spørre om 
hvorfor personen måtte holdes i 
utgangspunktet. 

Selv om eneste begrunnelse for bruk av 
tvang er skadeavverging, kommer vi ikke 
utenom å se på hvilken læring som skjer 
under utførelsen av tvang. Læring skjer 
også når mennesker er i affekt. Hvis 
situasjonen kommer ut av kontroll, kan 
resultatet bli at personen lærer enda mer 
skadevoldende atferd. Ingen er tjent med at 
mislykket skadeavverging medfører at det i 
fortsettelsen må brukes enda mer tvang for 
å avverge skade. Ved mageleie kan 
personen bli raskt rolig, fordi forsøk på å 
komme løs ikke lykkes. Dess mer kontroll 
personalet har, dess lavere affekt får 
personalet. Det reduserer faren for at 
personalet gjør uakseptable handlinger. Alt 
dette inngår i vurderinger av faglig og etisk 
forsvarlighet. 

De mener at de er opptatt av personalets 
sikkerhet, men at mageleie/nedlegging 
reduserer ansattes sikkerhet fordi det kan 
trigge mer utagering senere. Hvilken 
dokumentasjon har de for det, og for at det 
ikke gjelder stående holding? De mener 
også at mageleie i verste fall kan ha fatal 

utgang. I vår opprinnelige artikkel var det 
nettopp slik risiko vi drøftet. Vi la også 
fram dokumentasjon som viser at slik 
risiko ikke trenger være til stede, og vi kan 
ikke se at de har kommet med annen 
dokumentasjon utover det som gjelder 
politivold. Spørsmålet er igjen hvilke 
muligheter som finnes for å hindre de 
alvorligste tilfellene av skadevoldende 
atferd. Når det gjelder å utføre mageleie 
tryggest mulig, nevnte vi i vår opprinnelige 
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artikkel gummimatte som en mulighet. 
Dette har de oppfattet som et absolutt 
premiss. Skadeavverging kan ikke alltid 
skje under optimale forhold, og vi 
presiserer at det dreier seg om å gjøre 
mageleie så skånsomt som mulig. Selv om 
personen kan forbinde gummimatte med 
nedlegging, er det trolig bedre å ligge på en 
matte enn på et gulv når det lar seg gjøre. 
For øvrig kan all bruk av tvang ha 

uheldige bivirkninger. Det er derfor tiltak 
basert på frivillighet skal prøves lengst 
mulig. Det er også derfor vi bruker for 
eksempel mageleie svært sjelden, for tiden 
kun for tre brukere.     

Til slutt etterlyser vi dokumentasjon for 
at Megrund og Stenhammers teknikker er 
forsvarlige i alle situasjoner. Det er ingen 
liten ting å dokumentere. •••
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