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Dette er et tema vi kan diskutere lenge, og 
utenforstående kan lett se at det er nyanser 
som skiller vårt syn. Dog er disse nyansene 
av en karakter som bidrar til at vi ikke kan la 
siste innspill fra Holden & Vagle stå 
uimotsagt. 
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Vi velger å ikke kommentere enkelte av 
utspillene, som går på hvordan vi eventuelt 
har karakterisert hverandre. Vi er ikke i 
tvil om at Holden og Vagle er dyktige 
fagfolk som kan lovverk knyttet til tvang 
til fingerspissene, og vi ser ikke på dem 
som fagpersoner som anser fysisk 
konfrontasjon som det eneste 
saliggjørende. Vi er også trygge på at i de 
sakene hvor de tar til orde for mageleie og 
eventuelt andre fysiske tiltak, vil de være 
svært nøye med å presisere premissene for 
gjennomføring av disse. Dette til tross, har 
innleggene deres i Fontene og SOR 
Rapport hatt enkelte formuleringer som i 
beste fall er upresise, og som vi finner 
riktig å kommentere.

Dessverre synes det som debatten har 
tatt gal retning, all den tid det kan virke 
som Holden & Vagle har valgt å gå i 
skyttergraven med behov for å forsvare 
nyanser ved ordskiftet snarere enn det 
saken dreier seg om, derfor er vi enige i at 
diskusjonen kan rundes av. 

Det gleder oss at Holden & Vagle 
presiserer at mageleie kun skal kunne 
brukes skadeavvergende og kun når 
alvorlige faresituasjoner er et faktum. Slike 
nyanser bidrar til at vi kommer nærmere 
hverandre i mening. Videre er det gledelig 
(og foruroligende) at bruk av matte ikke er 
et absolutt premiss – fordi «skadeavverging 
kan ikke alltid skje under optimale 
forhold.»  Dette til tross har de tidligere 
hevdet at matte (eller annet halvmykt 
underlag) er en premiss for at «Det bør være 
mulig å utføre mageleie trygt» (Fontene 
01.2015).

Når det kommer til spørsmål om 
«oppdragende effekt», forholder vi oss ikke 

til annet enn Holden & Vagle utsagn fra 
Fontene 01.14, hvor de skriver: «Riktig 
utført mageleie kan bedre lære personen at 
problematferd ikke fører frem….». Slik vi 
tolker dette avsnittet ligger det en 
forventning om at vedkommende som 
holdes lærer av mageleie, vedkommende vil 
kunne «oppdras» til å endre atferd.

Vi har ikke problemer med å se 
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viktigheten av å ha kontroll over ulike 
situasjoner, men vi savner fokus på det som 
skjer forut for atferden. Vi savner videre 
nyanser i forhold til å håndtere situasjonen. 
Vi ser også at i ekstreme situasjoner vil 
fysisk kontroll over situasjonen være siste 
utvei, herunder også holding av personen, 
det være seg stående, sittende eller 
liggende. Men ikke som et systematisk 
tiltak – da har man spilt fallitt. 

Den danske avisa Berlingske Tider 
hadde senest 10. juli en sak hvor en 
utviklingshemmet mann i tjueårene døde 
etter fysisk konfrontasjon med personalet. 
Den saken bekrefter at situasjoner kan 
komme ut av kontroll, med verst tenkelige 
utfall – også i omsorgen for mennesker 
med utviklingshemning:

http://www.bt.dk/krimi/
udviklingshaemmet-mand-mister-livet-
paa-bosted

Holden og Vagle etterlyser 
dokumentasjon for at «Megrund og 
Stenhammers teknikker forsvarlige i alle 
situasjoner». For det første; Megrund og 
Stenhammer har ikke egne teknikker. Vi 
kurser pårørende og ansatte i bruk av 
lavaffektive teknikker, utviklet av Andrew 
McDonnnell og kollegaer i Studio 3 UK. 
For det andre, McDonnell selv etterlyser 
bedre dokumentasjon på dette feltet. 
Studio 3 er en av svært få organisasjoner 
som faktisk forsker på egen praksis. Vi kan 
selvsagt ikke dokumentere at lavaffektive 
teknikker er forsvarlige i alle situasjoner. 
Alle fysiske teknikker, brukt feil, er 
potensielt risikofylte. Et av de viktigste 
budskapene fra våre kurs er: Ingen fysiske 
teknikker er 100% effektive 100% av 
tiden, og all bruk av fysiske teknikker 
medfører risiko. Derfor skal fysiske 
teknikker KUN brukes når det foreligger 
fare for VESENTLIG skade på liv og 
helse. De teknikkene vi bruker er utformet 
for å være mest mulig skånsomme, minst 
mulig risikofylte og sosialt akseptable. 
Fokus er på å hindre skade, samtidig som 
brukerens behov blir ivaretatt.

Vår målsetning var å skape debatt og 
spre informasjon bruk av fysiske teknikker 
som enten påfører brukere smerte, eller 
medfører risiko for brukers liv og helse. 
Slik vi anser det er bruk av mageleie en slik 
teknikk, hvor det foreligger risiko for 
positional asphyxiation og excited 
delirium.

Selv om Holden & Vagle ønsker å runde 
av debatten med sitt siste innlegg, håper vi 
ikke debatten avsluttes i de aktuelle 
fagmiljøer. •••
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