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Vedrørende høring nr. 2: Revideret udkast til forslag til lov om 

ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.m. 

(oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger) 

 

 

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af fornyet høring vedrørende oprettelse 

af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.  

 

Da høringsfristen er meget kort, er det ikke muligt for Rådet at diskutere det 

foreliggende udkast i detaljer.  

 

Flertallet af Rådets medlemmer er fortsat imod oprettelse af specialiserede 

socialpsykiatriske afdelinger som foreslået.  

 

Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger som foreslået giver 

utvivlsomt nogle vanskelige udfordringer på mange planer. Rådet har i sit 

tidligere høringssvar peget på nogle af de problematikker, som vil kunne opstå, 

når man udpeger en bestemt gruppe mennesker som uegnet til at være en del af 

det almindelige samfund og samler dem bestemte steder mod deres vilje. Der 

kan her henvises til høringssvarets bemærkninger om kulturen og 

konsekvenserne af anvendelse af tvang samt de betænkeligheder man kan have i 

forhold til, om denne type afdelinger vil være egnet til at skabe de nødvendige 

trygge rammer for både patienter og personale. Disse problematikker er ifølge 

medlemmernes opfattelse uændret til stede, da de knytter sig til oprettelsen af 

afdelingerne og kun i mindre grad til reguleringen af dem.  

 

I forhold til den i udkastet beskrevne regulering af de foreslåede specialiserede 

socialpsykiatriske afdelinger, bemærker medlemmerne, at reguleringen på visse 

punkter i dette udkast er blevet mere tydelig. Dette gælder bl.a. i forhold til 

anvendelse af visitationskriterier, inddragelse af patienten, tydeliggørelse af 

delegationsadgang samt adgang til erstatning i medfør af klage- og 

erstatningsloven. Medlemmerne finder også den tættere forankring i psykiatrien 
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som et positivt element i det reviderede lovudkast, om end dette næppe i 

tilstrækkelig grad adresserer de ovenfor nævnte problematikker.    

  

Et mindretal i Rådet går fortsat ind for oprettelse af specialiserede 

socialpsykiatriske afdelinger med det formål at sikre en psykiatri, hvor syge kan 

være i trygge omgivelser og modtage en koordineret og helhedsorienteret 

behandling med henblik på rehabilitering til et så selvstændigt liv som muligt, og 

hvor personalet trygt kan gå på arbejde uden at frygte for deres liv og helbred.   

 

Disse medlemmer mener, at det vil være helt centralt, at der på de 

specialiserede socialpsykiatriske afdelinger sikres et positivt miljø, hvor 

tilbageholdelse, skærmning m.v. bruges efter absolut mindste middels princip. 

Forudsætningen for dette er at sikre, at personalet er fagligt klædt på til 

opgaven, og at der er personale nok til at sikre overskud til daglige aktiviteter, 

samtaler m.v. Medlemmerne pointerer vigtigheden af, at målgruppen for de nye 

afdelinger er tilstrækkeligt udredt og behandlet for deres lidelser. Derfor er det 

vigtigt at sikre kontinuitet og faglig sparring med speciallæger i psykiatri, som har 

kendskab til målgruppen for afdelingen.  

 

Rådet henviser i øvrigt til det tidligere afgivne høringssvar, hvor Rådets 

holdninger fremgår.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

på Det Etiske Råds vegne 
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