
 

 

 

 
 
 
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser til psykiatriloven 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 11. oktober 2010 sendt følgende udkast til be-
kendtgørelser vedrørende psykiatriloven i høring:  
 
1. Udkast til bekendtgørelse om patientrådgivere.  
2. Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for det psykiatriske patientklagenævn.  
3. Udkast til bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med anven-

delse af tvang i psykiatrien  
4. Udkast til bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggel-

ser.  
5. Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykia-

triske afdelinger.  
6. Udkast til bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og ind-

beretning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afde-
linger.  

 
Baggrunden for de nye bekendtgørelser er vedtagelsen af ændringer af Psykiatriloven i for-
hold til tvungen opfølgning efter udskrivning, oppegående tvangsfiksering m.v. samt æn-
dring af Lov om klage- og erstatnings-adgang inden for sundhedsvæsenet, Lov om autorisa-
tion af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, Sundhedsloven og forskellige 
andre love.  
 
Ergoterapeutforeningen er enig i regeringens målsætning om at styrke patienternes retssik-
kerhed og nedbringe antallet af tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Ergoterapeutforeningen 
har derfor følgende bemærkninger til bekendtgørelserne.  
 
I forbindelse med bekendtgørelsen om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse ka-
pitel 1 og 2, mener Ergoterapeutforeningen, at ambulant tvangsmedicinering i forbindelse 
med tvungen opfølgning er udtryk for en beklagelig, øget anvendelse af tvang i psykiatrien.  
 
Behovet for ambulant tvangsmedicinering kan ses på den baggrund, at psykiatrien generelt 
er for dårlig til at støtte patienterne i overgangene mellem indlæggelse og livet efter indlæg-
gelse. Hvis ambulant tvangsmedicinering er tænkt som et tiltag, der skal afværge genind-
læggelser, bør man også undersøge, hvorfor der er så mange genindlæggelser. Er det, fordi 
den rette opfølgning ikke er sikret, fordi patienter udskrives for tidligt, eller fordi de skulle 
have været udskrevet til et andet tilbud?  
 
Ergoterapeutforeningen mener ikke, at ambulant tvangsmedicinering er den bedste løsning 
på problemerne. Vi mener i stedet, at der er brug for at forbedre rehabiliteringen og sam-
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menhængene i det psykiatriske system mellem den behandlende psykiatri, distriktspsykiatri 
og socialpsykiatrien. 
 
I bekendtgørelsen om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afde-
linger kapitel 5, mener Ergoterapeutforeningen, at det er vigtigt, at ordningen om mulighed 
for oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region 
Sjælland løbende undersøges og evalueres.  
 
Ergoterapeutforeningen mener desuden, at det bør præciseres, hvor lang tid der kan gå 
mellem perioderne af oppegående tvangsfiksering; hvis en patient har været oppegående 
tvangsfikseret i seks måneder, hvor lang tid skal der så som minimum gå, før man igang-
sætter en ny periode med oppegående tvangsfiksering?  
 
Derudover mener Ergoterapeutforeningen, at der er behov for en afklaring af, hvorvidt den 
oppegående tvangsfiksering står i modstrid til FN’s handicapkonventions Artikel 15 om ”Fri-
hed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf”, og 
konventionens artikel 17 om ”Beskyttelse af personlig integritet”.  
 
Venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 
Formand for Ergoterapeutforeningen  
 


