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Høringssvar vedr. forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk be-

handling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven). 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt udkast til lovforslag om forslag til lov om 

anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile i høring.  

 

Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at kommentere lovforslaget og 

har følgende kommentarer hertil.  

 

Ergoterapeutforeningen synes, at det er positivt, at der er politisk fokus på en 

svag gruppe af patienter. Derfor kan Ergoterapeutforeningen støtte, at der skabes 

en klar hjemmel til at kunne indlede og fortsætte behandling af de patienter, selv-

om de modsætter sig, fordi borgeren ellers risikerer væsentlige forringelser af 

egen helbredstilstand. Herudover kan det være en forudsætning for den efterføl-

gende rehabilitering, at patienten har modtaget den rette sundhedsfaglige be-

handling. 

 

Samtidig kan det formentlig medvirke til at løse nogle af de problemer, som kan 

opstå i sundhedssektoren mellem f.eks. udadreagerende og selvskadende pati-

enter med demens og sundhedspersoner, der forsøger at udøve den bedst muli-

ge omsorg for patienten. 

 

Men Ergoterapeutforeningen er af den opfattelse, at loven bør anvendes restrik-

tivt af hensyn til den enkeltes retssikkerhed, så tvang og indgreb i den personlige 

frihed begrænses til det absolut nødvendige.  

 

Således finder Ergoterapeutforeningen det afgørende, at de varigt inhabile i ste-

det hjælpes frem til personlige mestringsstrategier, som gør dem i stand til at 

håndtere deres sygdom fremadrettet for dermed at minimere risikoen for, at der 

igen skal anvendes tvang i behandlingen.  

 

For Ergoterapeutforeningen er det helt afgørende, at de gode intentioner bag lov-

forslaget rent faktisk bliver indfriet. 

 

Derfor støtter Ergoterapeutforeningen også op om en evaluering af loven efter tre 

år.  Ergoterapeutforeningen uddyber naturligvis gerne ovenstående kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 
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