
 

 

Høringer over bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning 
af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 
 

 Hermed fremsendes ministeriets udkast til ændring af:  

 Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn 

 Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn 

 Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psy-

kiatriske afdelinger 

 Bekendtgørelse om patientrådgivere 

 Bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og 

indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på 

psykiatriske afdelinger 

 Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med an-

vendelse af tvang i psykiatrien 

 

Desuden fremsendes ministeriets udkast til Bekendtgørelse om åbning og kontrol af 

post, undersøgelse af patientstuer m.v. på psykiatriske afdelinger, der skal erstatte 

bekendtgørelse om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation 

samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling. 

 

Endvidere fremsendes Sundhedsstyrelsens udkast til: 

 Bekendtgørelse om samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magt-

anvendelse på psykiatriske afdelinger 

 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering 

og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykia-

triske afdelinger 

 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af 

tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsafta-

ler/koordinationsplaner 

 

Formålet med bekendtgørelser og vejledninger er at foretage en nærmere udmønt-

ning af lov nr. 579 af 4. maj 2015 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psyki-

atrien, der trådte i kraft den 1. juni 2015. 

 

Ikrafttrædelsestidspunktet for vedlagte forventes at være den 15. september 2015. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærknin-

ger til vedlagte udkast senest den 28. august 2015, kl. 12.  

 

Bemærkningerne bedes sendt til ministeriets Enhed for Primær Sundhed og Forebyg-

gelse pr. e-mail: primsund@sum.dk med kopi til mhe@sum.dk. 

 

Eventuelle spørgsmål til udkastene kan rettes til kontorchef Nina Moss på tlf.: 72 26 

95 01.  

  

 

Med venlig hilsen  

 

  Mette Touborg Heydenreich 
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Holbergsgade 6 
DK-1057 København K 

 
T +45 7226 9000 
F +45 7226 9001 

M sum@sum.dk  
W sum.dk  
 

 
Dato: 06. juli 2015  
Enhed: Primær Sundhed 

Sagsbeh.: DEPMHE 
Sagsnr.: 1502905 
Dok. nr.: 1742047 

 

 

mailto:primsund@sum.dk
mailto:mhe@sum.dk
mailto:sum@sum.dk
http://sum.dk/

